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RESUMO 

 
MARCO ANTONIO VERÍSSIMO TEIXEIRA. Dosimetria das multas 
administrativas tributárias: aplicação dos princípios da proporcionalidade, 
razoabilidade e eficiência e o direito de propriedade. 2018. 321p. Doutorado. 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.  
 
Pouca atenção tem sido dada ao estudo da dosimetria das multas administrativas 
tributárias pelos estudiosos do Direito Tributário em nosso país, em especial à 
preocupação de conferir contornos nítidos ao seu regime jurídico e à sua 
graduação. O presente trabalho tenta suprir a necessidade de examinar as 
limitações à Administração Pública na imposição das sanções administrativas 
tributárias, previstas na Lei Estadual nº 6.374/89, que trata do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado de São 
Paulo (ICMS-SP). O objetivo é propor parâmetros, de lege ferenda, que permitam 
graduar a intensidade das sanções, de forma que estas sejam proporcionais à 
gravidade do fato praticado pelo infrator e à sua culpabilidade. A legislação atual, 
devido à tradicional interpretação do artigo 136, do CTN, no sentido de adotar a 
responsabilidade objetiva para as infrações tributárias, não prevê exclusões de 
antijuridicidade, tais como força maior, caso fortuito ou estado de necessidade. 
Também circunstâncias agravantes, tais como a reincidência e a extensão do 
dano causado ao Erário, não são analisadas no sentido de modular a penalidade 
ao caso em concreto. Com inspiração na teoria do delito, desenvolvida no Direito 
Penal e aprofundada por ampla doutrina e jurisprudência, desenvolve-se um 
modelo de infração administrativa tributária, composto pelos elementos tipicidade, 
antijuridicidade e culpabilidade, para que a aplicação da sanção possa considerar 
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. As circunstâncias 
atenuantes, por analogia, inspiradas no Direito Penal, visam garantir que direitos 
fundamentais do contribuinte, tal como a propriedade, não sejam violados. 
Especial atenção é dedicada ao tratamento das pessoas jurídicas porque, em 
relação a elas, o elemento culpabilidade não pode ser interpretado como na 
aplicação das sanções para as pessoas físicas. No âmbito da pessoa jurídica é 
sugerida, como circunstância atenuante, a consideração dos investimentos 
realizados em compliance, que incluem a aplicação efetiva de códigos de ética e 
de conduta. Ao utilizar-se de uma dosimetria racional e justa das sanções, 
seguem-se as diretrizes da OCDE que promovem a cooperação entre 
contribuintes e Administrações Tributárias, a fim de aumentar a conformidade 
tributária dos contribuintes em geral. Segundo a OCDE, o modelo tradicional e 
repressivo deve ser substituído por um modelo cooperativo, com medidas que 
incentivem o contribuinte a adotar o comportamento conforme à legislação 
tributária. Dessa forma, a administração tributária poderá focar melhor sua 
atuação repressiva naqueles que insistem em violar a legislação tributária.  
 
Palavras-chaves: Direito Tributário, graduação das infrações, proporcionalidade, 

razoabilidade, compliance, multas, regulação responsiva, ICMS. 
 
 
 



 

 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 
MARCO ANTONIO VERÍSSIMO TEIXEIRA. Dosimetrie der Steuerbußgeldes: 
Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips, der Zumutbarkeit, der Effizienz und 
des Eingentumsrechts. 2018. 321S. Doktorarbeit. Fackultät für 
Rechtswissenschaften, Universität von São Paulo, São Paulo, 2018.  
 
Wenig steuerjuristische wissenschaftliche Aufmerksamkeit wurde bisher der 
Bemessung von Steuerbußgeldern in Brasilien gewidmet, insbesondere der 
Konkretisierung und Bestimmung klarer Konturen bezüglich des rechtlichen Status 
und ihrer Einteilung. Dieses Untersuchung überprüft Umfang und Grenzen der 
öffentlichen Verwaltung bei der Durchsetzung von Steuerverwaltungssanktionen, 
resultierend aus Landesgesetz Nr. 6374/89. Hierbei handelt es sich um die Steuer 
auf den Verkehr von Waren und auf Transportleistungen, Lieferung zwischen 
Ländern und Kommunen, sowie Kommunikationsleistungen des Bundesstaates 
São Paulo (ICMS-SP). Ziel der Untersuchung ist die Entwicklung von Parametern, 
die zukünftig die Intensität von Sanktionen ermöglichen, im Hinblick auf ihre 
Verhältnismäßigkeit und bezogen auf die Schwere der Tat und die Schuld des 
Täters. Aufgrund der traditionellen Auslegung des Artikels 136 des CTN 
(brasilianische AO) bietet die aktuelle Rechtsprechung im Lichte der strengen 
Haftung für Steuerpflichtverletzungen keine Rechtswidrigkeitsausschlüsse, wie 
z.B. höhere Gewalt, unvorhersehbare Umstände oder Notstand. Auch 
erschwerende Umstände, wie z.B. Wiederholungstaten oder das Ausmaß der 
steuerlichen Schäden für die Allgemeinheit, werden derzeit bei der individuellen 
Bemessung nicht berücksichtigt .  Unter Beachtung der strafrechtlich entwickelten 
Verbrechenslehre, sowie der Rechtsprechung wird ein Modell aus den Elementen: 
Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit und Schuld entwickelt, das die 
Anwendung von Sanktionen ebenso berücksichtigt wie die Grundsätze der 
Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit. Mildernde Umstände, die sich analog 
auf die Strafrechtslehre beziehen, sollen sicherstellen, dass die Grundrechte des 
Steuerpflichtigen, wie z.B. das Eigentumsrecht nicht verletzt werden. Ein 
besonderes Augenmerk wird dabei auf juristische Personen gelegt, weil die 
Anwendung der Schuldkriterien bei natürlichen und juristischen Personen 
divergiert. Für juristische Personen könnte als Möglichkeit eines mildernden 
Umstands die Berücksichtigung von Compliance Mechanismen, einschließlich der 
wirksamen Umsetzung von ethischen Codes und Verhaltensvorschriften wirken. 
Im Hinblick auf die rationale und faire Bemessung von Sanktionen sind darüber 
hinaus die OECD-Richtlinien zu befolgen. Ferner ist die Zusammenarbeit 
zwischen der Verwaltung und den Steuerzahlern zu fördern und die 
Steuerehrlichkeit des Steuerpflichtigen zu erhöhen. Unter Berücksichtigung der 
OECD Vorgaben sollte das traditionelle repressive Modell durch ein 
Kooperationsmodell mit Unterstützungsmaßnahmen für den Steuerzahler ersetzt 
werden. Auf diese Weise kann die Steuerverwaltung ihre Sanktionen besser auf 
nachhaltige und bewusste Steuerverletzungen konzentrieren. 
 
Schlüsselworte: Steuerrecht, Bußgeldzumessung, Verhältnismäßigkeitsprinzip, 
Zumutbarkeit, Compliance, Bußgeld, Responsive Regulation, ICMS. 

 
 



 

 

 

ABSTRACT 

 
MARCO ANTONIO VERÍSSIMO TEIXEIRA. Dosimetry of tax administrative fines: 
application of principles of proportionality, reasonableness and efficiency and the 
right to property, 2018. 321p. PhD. Faculty of Law, University of São Paulo, São 
Paulo, 2018.  
 
Scholars of tax law in Brazil have paid little attention to studying the dosimetry of 
fines imposed by the tax administration, in particular in order to give clear contours 
and gradations to the relevant legislation. The present work attempts to fill the 
need to identify to examine the limitations to the public administration in the 
enforcement of administrative tax penalties, as provided for in State Law No. 6,374 
/ 89, which deals with the Tax on Operations Related to the Circulation of Goods 
and on the Provision of Interstate and Intermunicipal Transportation and 
Communication Services of the State of São Paulo (ICMS-SP). The objective is to 
propose parameters, de lege ferenda, wich will allow the intensity of the sanctions 
to be graded in such a way that they are proportionate to the seriousness of the 
offender’s offense and his guilt. The current legislation, based on the traditional 
interpretation of article 136 of the CTN (Brazilian Tax Code), in the sense of 
adopting objective liability for tax offenses, does not provide for exclusions of anti-
perjury such as force majeure, fortuitous event or state of necessity. Even 
aggravating circumstances, such as recidivism and the extent of damage caused 
to the Treasury, are not analyzed in order to modulate the penalty to the specific 
case. Based on the theory of crime, developed in criminal law and deepened by 
extensive doctrine and jurisprudence, it seeks to develop a model of tax 
administrative infraction, composed of typical elements: antijuridicity and 
culpability, so that the application of the sanction can take into account the 
principles of reasonableness and proportionality. Attenuating circumstances, by 
analogy, inspired by criminal law, seek to ensure that the taxpayer's fundamental 
rights, such as property, are not violated. Special attention is devoted to the 
treatment of legal persons because, in relation to them, the culpability element 
cannot be interpreted in the same way as it is applied in sanctions for individuals. 
Within the legal entity, it is suggested, as an attenuating circumstance, the 
consideration of investments made in compliance, which include the effective 
application of codes of ethics and conduct. By using a rational and fair dosimetry 
of sanctions, we seek to follow the Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) guidelines that promote cooperation between taxpayers and 
tax administrations in order to increase the tax compliance of taxpayers in general. 
According to the OECD, the traditional and repressive model should be replaced 
by a cooperative model with measures that encourage the taxpayer to adopt 
behavior in accordance with tax legislation. In this way, the tax administration can 
better focus its repressive actions on those who insist on violating tax legislation. 
 

Keywords: Tax law, tax fine graduation, principles of proportionality, 
reasonableness, compliance, fines, responsive regulation, ICMS 

 
 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 
Figura 1 - Ilícito Administrativo e Ilícito Penal ....................................................... 63 

Figura 2 – Direito Penal e Direito Administrativo Sancionador – Ambos são direito 
de superposição ................................................................................................. 118 
Figura 3 – Modelo gradual de abordagem para a determinação da dosimetria 
penal ................................................................................................................... 156 
Figura 4 – Escalação de medidas ....................................................................... 187 

Figura 5 – Comparação da eficácia entre dois órgãos reguladores .................... 189 
Figura 6 – Modelo OCDE – Eficácia / Eficiência ................................................. 195 

Figura 7 - TADAT ................................................................................................ 202 
Figura 8 – Fatores que influenciam o comportamento do contribuinte ............... 215 
Figura 9 – Modelo de Conformidade Tributária .................................................. 218 
Figura 10 – A teoria dos status de Jellinek ......................................................... 233 

file:///E:/PENAL_ALEMAO/Doutorado_Marco_Antonio_Verissimo_Teixeira_Multas_Direito_Tributario_USP_V10.doc%23_Toc503868504
file:///E:/PENAL_ALEMAO/Doutorado_Marco_Antonio_Verissimo_Teixeira_Multas_Direito_Tributario_USP_V10.doc%23_Toc503868505


 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
ALALC  Associação Latino-Americana para o Livre Comércio 
AO  Abgabenordnung (Código Tributário alemão) 
ATAF       African Tax Administration Forum 
art.  Artigo 
BGH Bundesgerichtshof (Tribunal Federal alemão) 
BGHSt Acórdãos do Bundesgerichtshof em processo penais (coleção 

oficial) 
BID  Banco Interamericano de Desenvolvimento 
BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (sentenças 

do Tribunal Constitucinal alemão) 
CF/88  Constituição Federal promulgada em 1988 
CIAT  Centro Interamericano de Administrações Tributárias 
CONFAZ  Conselho Nacional de Política Fazendária 
CPP  Código de Processo Penal 
CTN  Código Tributário Nacional 
DTJ   Delegacia Regional de Julgamento 
DRT   Delegacia Regional Tributária 
FGH Finanzgerichthof (Tribunal Federal Tributário) 
FMI Fundo Monetário Internacional. 
GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

(Constituição da Republica Federal da Alemanha) 
IBGC  Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
ICMS Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes 
interestaduais e intermunicipais e sobre prestações de 
serviços de comunicação interestaduais e intermunicipais 

inc. inciso 
IOTA                        Intra-European Organization of Tax Administrations. 
IVA Imposto sobre Valor Acrescido 
Lei do ICMS-SP      Lei do Estado de São Paulo nº 6.374, de 01 de março de 1989    

que institui o ICMS 
LGT  Ley General Tributaria – Lei geral sobre tributos na Espanha 
OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico 
OEA  Organização dos Estados Americanos 
OLG Oberlandesgericht (Tribunal Superior de cada Estado Federal 

alemão) 
RICMS/2000 Decreto do Estado de São Paulo nº 45.490, de 30 de 

novembro de 2000, que regulamenta os dispositivos da Lei do 
ICMS-SP 

RFB Receita Federal do Brasil 
StGB   Strafprozessordnung (Código de Processo Penal alemão) 
STJ   Superior Tribunal de Justiça 
STF   Supremo Tributnal Federal 
TIT Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda do 

Estado de São Paulo 
 
 



 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................... 15 

2 SANÇÕES JURÍDICAS .................................................................. 26 

2.1. FINALIDADE DAS SANÇÕES ....................................................................... 28 

2.1.1 Teorias absolutas ...................................................................................... 31 

2.1.2 Teorias relativas......................................................................................... 35 

2.1.2.1 Prevenção geral ........................................................................................ 36 

2.1.2.2 Prevençao especial ................................................................................... 40 

2.1.3 Teorias mistas ............................................................................................ 43 

2.1.4 Finalidades das sanções tributárias ........................................................ 45 

2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENAIS 48 

2.2.1 Teoria diferenciadora ................................................................................ 51 

2.2.2 Teoria unitária ............................................................................................ 55 

2.2.3 Teoria quantitativo-qualitativa ou mista ou eclética ............................... 60 

2.3 INTERDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEIS E PENAL .................. 65 

2.3.1 O conceito de jurisdição ........................................................................... 67 

2.3.2 O conceito de ilícito e cumulação de sanções ........................................ 70 

2.3.3 Repercussão da absolvição criminal no processo administrativo ....... 73 

2.3.4 Não repercussão da sentença criminal no processo administrativo .... 74 

2.3.5 Repercussão da sentença criminal condenatória no processo 

administrativo ..................................................................................................... 77 

3 SANÇÕES TRIBUTÁRIAS E SUA SISTEMATIZAÇÃO ................. 83 



 

 

 

3.1 RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS – ART. 136 DO 

CTN ....................................................................................................................... 85 

3.2 A CONSTITUIÇÃO E AS MULTAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS ....... 92 

3.3 DIREITO TRIBUTÁRIO PENAL, DIREITO PENAL TRIBUTÁRIO E DIREITO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR TRIBUTÁRIO. .......................................... 102 

3.3.1 Posicionamento do presente trabalho sobre a natureza jurídica da 

sanção administrativa tributária. ..................................................................... 114 

3.4 O DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR TRIBUTÁRIO .................. 117 

3.4.1 A estrutura do ilícito administrativo tributário ...................................... 118 

3.4.2 Teorias sobre a culpabilidade ................................................................. 124 

3.4.3 Culpabilidade no Direito Administrativo Sancionador Tributário ........ 128 

3.4.4 Exclusão da culpabilidade nas infrações tributárias ............................ 132 

3.4.5 A culpabilidade das pessoas jurídicas................................................... 135 

3.5 O ART.  142 DO CTN E A DETERMINAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA 

TRIBUTÁRIA COM BASE NAS TEORIAS SOBRE A APLICAÇÃO DAS 

SANÇÕES........................................................................................................... 140 

3.5.1 Teoria da pena exata ou pontual ............................................................ 144 

3.5.2 Teoria da margem de liberdade .............................................................. 151 

3.5.3 Teoria do escalonamento do valores ..................................................... 164 

3.5.4 Teoria da pena proporcional ao fato ...................................................... 167 

4 O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA E SUA 
UTILIZAÇÃO NA DETERMINAÇÃO DA DOSIMETRIA DA MULTA 
ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA ................................................... 176 

4.1 A REGULAÇÃO RESPONSIVA .................................................................... 177 



 

 

4.2 A GOVERNANÇA CORPORATIVA E A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 

TRIBUTÁRIA ...................................................................................................... 190 

4.3 O MODELO DE GERENCIAMENTO DE RISCO PROPOSTO PELA OCDE 

PARA AS ADMINISTRAÇÕES TRIBUTÁRIAS E A RELAÇÃO COM O TADAT.

 ............................................................................................................................ 200 

4.4 O MODELO DE CONFORMIDADE TRIBUTÁRIA ADOTADO PELA OCDE 212 

4.4.1 Abordagem moderna - Modelo Cooperativo ......................................... 219 

4.5 A ESTRUTURA DO COMPLIANCE TRIBUTÁRIO ....................................... 221 

5 LIMITES CONSTITUCIONAIS À APLICAÇÃO DAS MULTAS 
ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS ............................................... 225 

5.1 REGRAS E PRINCÍPIOS .............................................................................. 225 

5.2 O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE ................................................. 228 

5.2.1 A teoria dos Status de Jellinek ............................................................... 232 

5.2.2 Adequação ............................................................................................... 238 

5.2.3 Necessidade ............................................................................................. 242 

5.2.4 Proporcionalidade em sentido estrito .................................................... 247 

5.2.4.1 Sopesamento .......................................................................................... 248 

5.2.4.2 Suporte fático,  âmbito de proteção e intervenção .................................. 253 

5.3 O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE ............................................................ 257 

5.3.1 Violação do princípio da proporcionalidade (Zumutbarkeit) ............... 262 

5.4 O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE EXCESSO ............................................. 265 

6 PROPOSTA, DE LEGE FERENDA, DE NOVA DOSIMETRIA PARA 
A DETERMINAÇÂO DAS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS 
TRIBUTÁRIAS PRESCRITAS PELA LEI DO ICMS-SP. ................. 270 



 

 

 

6.1 RESPONSABILIDADE SUBJETIVA ............................................................. 276 

6.1.1 Excludentes de responsabilidade .......................................................... 279 

6.2 CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES ............................................................. 284 

6.2.1 Reincidência ............................................................................................. 286 

6.2.2 Extensão do dano causado ao Erário Público ...................................... 288 

6.2.3 Dolo, fraude ou simulação ...................................................................... 289 

6.3 CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES ............................................................. 289 

6.3.1 Grau de não conformidade da administração tributária com a 

metodologia TADAT .......................................................................................... 289 

6.3.2 Aplicação analógica de princípios penais ............................................. 290 

6.4 SUGESTÕES PARA FUTUROS APROFUNDAMENTOS ............................ 292 

7 CONCLUSÕES ............................................................................ 294 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................... 304 

 



15 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

   

O presente estudo, de lege ferenda, sugere parâmetros que devem ser 

aplicados na dosimetria das multas administrativas tributárias constantes na Lei 

do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS) do Estado de São Paulo, para que atendam melhor aos 

princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da proibição de excesso, o 

que não ocorre com a legislação vigente, devido a estar focada na 

responsabilidade objetiva da infração tributária. A aplicação dessa dosimetria 

também pretende atender ao princípio da eficiência administrativa e ao direito 

fundamental à propriedade.  

Para limitar a abrangência do presente trabalho, o objeto de estudo 

concentrar-se-á na investigação das multas existentes na Lei do Estado de São 

Paulo nº 6.374 de 01 de março de 1989 (Lei do ICMS/SP), regulamentadas pelo 

Decreto Estadual nº 45.490, de 30 de novembro de 2000, que dispõe sobre o 

ICMS, denominado RICMS/2000. 

Além disso, este estudo não pretende propor uma nova tipificação, porque 

exigiria um trabalho mais extenso do que o proposto. Apesar de haver uma 

necessidade de diminuição de tipos, com a finalidade de simplificar a legislação 

existente, o trabalho exigiria, idealmente, um estudo de campo de base social 

empírica para que se pudesse, com base nesses dados, melhor avaliar a eficácia 

da legislação atual.  

Outrossim, pretende-se concentrar a proposta na introdução da 

responsabilidade subjetiva em relação às infrações tributárias, na natureza 

jurídica da sanção administrativa tributária do ICMS-SP, no modelo de infração 

administrativa tributária, nos elementos desse modelo, nas causas de exclusão de 

culpabilidade e antijuridicidade, e, finalmente, nas circunstâncias agravantes e 

atenuantes da sanção administrativa tributária. 

Tendo em vista que não existe um consenso na doutrina, como apontado 

adiante, sobre a natureza jurídica das infrações administrativas tributárias, optou-

se por um conceito de infração, adaptado da teoria do delito, em que a infração 

administrativa tributária abrange a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. 

A sanção a ser aplicada deve ser proporcional à gravidade da infração praticada 
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pelo contribuinte, ou seja, proporcional ao dano causado ao bem jurídico 

protegido pela norma sancionadora e também deve ser proporcional à 

culpabilidade do agente infrator. 

Como as multas previstas na legislação do ICMS de São Paulo nem 

sempre atendem aos critérios especificados, um possível recurso do contribuinte 

às instâncias judiciais torna-se mais difícil, já que ficam impossibilitadas de alterar 

a dosimetria imposta pelo legislador, restando a elas apenas a confirmação ou o 

cancelamento do crédito tributário lançado, ou, nas situações cabíveis, a 

declaração da excessividade da multa aplicada. 

A legislação vigente do ICMS relativa a multas é muito extensa, tornando a 

aplicação da sanção mais adequada ao caso em concreto demasiadamente 

complexa por parte do Fisco e dos órgãos encarregados do contencioso 

administrativo tributário. Paradoxalmente, a dosimetria oferecida pelo legislador, 

apesar de ampla, tem como premissa a responsabilidade objetiva, o que contraria 

o princípio da individualização da sanção a ser imposta ao caso concreto, 

podendo resultar em aplicações de sanções iguais para casos bem diferentes, 

ferindo a isonomia. 

É possível a violação do princípio da isonomia, por exemplo pelo fato de 

não se procurar diferenciar a existência de um comportamento doloso ou culposo 

do agente de forma clara, ou se ressaltar o caráter de uma infração material ou 

infração apenas formal, conceitos abordados no Capítulo 3. Além disso, a não 

implementação de critérios que podem ser utilizados para agravar ou atenuar a 

sanção em abstrato, prescrita pelo legislador, não permite uma limitada 

discricionariedade ao julgador administrativo tributário, a ponto de possibilitar a 

ele uma redução da penalidade prevista em abstrato, tendo em vista 

peculiaridades importantes do caso em concreto. Tais critérios serão propostos no 

Capítulo 6 do presente trabalho. 

As sugestões de melhoria à legislação paulista, de lege ferenda, partem de 

um conceito de Direito Administrativo Sancionador Tributário, em que a 

culpabilidade do agente é limite e parâmetro para a graduação da sanção a ser 

aplicada. Assim como as normas que tratam dos delitos tributários fazem parte do 

Direito Penal, mais especificamente chamado Direito Penal Tributário, que, no 

presente trabalho, é um direito de sobreposição, analogamente as normas que 

tratam das infrações administrativas tributárias fazem parte do Direito 
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Administrativo Sancionador Tributário, que também é um direito de sobreposição, 

conforme explicado no Capítulo 3. 

Como mencionado, a culpabilidade é um elemento da infração 

administrativa tributária; sua definição e características serão tratadas no presente 

trabalho com muita atenção no Capítulo 3. Especial enfoque será dado à 

discussão sobre a culpabilidade da pessoa jurídica, tendo em vista que o Direito 

Penal tributário brasileiro não prevê a responsabilidade penal dessa pessoa. Além 

disso, o Direito Administrativo Sancionador Tributário deve abranger um conceito 

de culpabilidade compatível com a necessidade de apenar as pessoas jurídicas, 

como observado no presente estudo.  

A relevância do tema escolhido justifica-se devido a uma das 

características do Estado contemporâneo ter no tributo sua principal fonte de 

financiamento1. O Brasil, como Estado Democrático e Social de Direito, deve 

prestar serviços públicos, tais como educação e saúde, para seus cidadãos, de 

forma que a função primordial dos tributos se atenha a produzir a arrecadação 

necessária ao cumprimento desses objetivos.  

O bem jurídico constituído pelos serviços públicos prestados aos cidadãos 

depende essencialmente dos recursos do Estado, tendo no tributo sua mais 

importante fonte. A sanção administrativa tributária procura garantir que os 

cidadãos tenham confiança no ordenamento jurídico que protege a arrecadação. 

O ICMS é um imposto, ou seja, uma espécie tributária, cuja imposição é 

justificada pela necessidade financeira do Estado; o fato gerador independe de 

qualquer atividade estatal específica, nos termos do art. 16 do Código Tributário 

Nacional (CTN) e deve ser cobrado de toda a sociedade para cobrir gastos que 

não se imputam a um ou outro contribuinte, individualmente2.  A receita do ICMS 

não é afetada a qualquer órgão, fundo ou despesa, nos termos do inc. IV, do art. 

167, da Constituição Federal, servindo para cobrir os gastos gerais do ente 

tributante, no caso os Estados e o Distrito Federal. 

Como o Estado Democrático e Social brasileiro cada vez mais assume 

responsabilidades que acarretam o aumento de suas despesas sociais, é 

necessário o aumento de arrecadação e também de otimização de seus custos. A 

                                                           
1 SCHOUERI, Luís Eduado. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: 

Forense, 2005, p. 1. 
2 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 216-217. 
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administração tributária, por outro lado, fica pressionada a otimizar seus custos 

para se tornar um órgão eficiente em suas funções de proporcionar à sociedade a 

arrecadação prevista pelo legislador. 

No âmbito internacional, as diretrizes da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) indicam que, a fim de que a administração 

tributária possa, ao mesmo tempo, aumentar a arrecadação e diminuir os custos 

operacionais, torna-se imprescindível a revisão do modelo repressivo e tradicional 

de abordagem aplicada pela maior parte dos sistemas tributários em vigor. Nessa 

perspectiva, as sanções administrativas tributárias devem ser aplicadas pela 

administração tributária em último caso. Para isso, a OCDE desenvolveu um 

modelo de conformidade do contribuinte, e a Administração Tributária do Estado 

de São Paulo tem como meta aplicar esse modelo, com o intuito de se alinhar 

com as administrações mais modernas, como analisado no desenvolvimento do 

Capítulo 4. 

O modelo proposto pela OCDE, a ser discutido no Capítulo 4, privilegia a 

cooperação entre a administração tributária e o contribuinte, com a finalidade de 

que a primeira aumente sua eficiência e, ao mesmo tempo, permita ao 

administrado utilizar-se de mecanismos que tornem mais fácil sua adequação às 

normas tributárias, minimizando a utilização de multas. 

Observa-se, na prática, em relação às questões tratadas pela doutrina e 

pela jurisprudência, após um exame de caráter quantitativo, que elas se 

apresentam em número inferior, se comparadas às questões que envolvem os 

tributos. Em relação às multas, também existe o fenômeno de que, ao mesmo 

tempo em que o sistema aplica elevadas sanções, por um lado, como aponta 

Aguiar3, os contribuintes procuram se recuperar, nos períodos subsequentes, dos 

prejuízos gerados pelas multas aplicadas, criando mecanismos de gerenciamento 

de custos. Por outro lado, a história brasileira recente registra uma sequência de 

programas de parcelamento de tributos, multas e juros, à qual o contribuinte se 

habituou a aderir pela conveniência proporcionada. Essa vantagem também 

demonstra o interesse maior dos governos federal, estaduais ou municipais em 

                                                           
3 AGUIAR, Luciana Ibiapina Lira. Governança Corporativa Tributária: Aspectos Essenciais. 

Coleção Academia-Empresa 18. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 244. 
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cumprir metas de arrecadação de curto prazo do que induzir na sociedade a 

conformidade tributária a longo prazo4.  

A metodologia utilizada no presente trabalho procurou analisar importantes 

doutrinadores nacionais em relação às questões mais polêmicas acerca das 

multas, tais como a interpretação do art. 136, do CTN e a questão da natureza 

jurídica da sanção administrativa tributária. Também se procurou na doutrina 

nacional e estrangeira analisar a questão da inter-relação entre as infrações 

administrativas e as infrações penais. Além disso, procurou-se analisar alguns 

aspectos da legislação alemã e da legislação espanhola, bem como o Modelo de 

Código Tributário proposto por organismos internacionais. Finalmente, faz parte 

da metodologia a análise de algumas decisões judiciais e também administrativas 

que tratam de importantes aspectos do tema escolhido.  

Muitas questões propostas neste estudo são consequência de observações 

decorrentes de anos de atuação do autor deste trabalho no Tribunal de Impostos 

e Taxas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Sua vivência no dia a 

dia do processo administrativo tributário paulista despertou a necessidade de um 

aprofundamento no tema. Uma das constatações ocorridas diante dessas 

observações é existir grande escassez de estudos específicos publicados na 

literatura jurídica brasileira sobre a dosimetria das sanções administrativas 

tributárias; além disso, verifica-se que essa deficiência de estudos sobre a 

legislação, a doutrina e a jurisprudência produz uma sensação de insegurança 

jurídica no contribuinte. 

Conforme ensina Torres5, os princípios de um ordenamento jurídico são 

guiados pelos valores, cujas principais características são: a) sua composição: um 

sistema aberto; b) sua objetividade: independem de apreciação subjetiva do 

intérprete; c) sua parcialidade: estão em permanente interação e incessante 

busca do equilíbrio; d) sua tendência à polaridade, caminhando para a própria 

contrariedade; e) sua existência no grau máximo de generalidade e abstração. 

Os princípios da segurança jurídica, da certeza da tributação, da 

anterioridade, da anualidade, da legalidade, da irretroatividade das leis, da 

reserva do possível e da proteção da confiança do contribuinte são derivados do 

                                                           
4 AGUIAR, Luciana Ibiapina Lira. Governança Corporativa Tributária: Aspectos Essenciais. 

Coleção Academia-Empresa 18. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 256. 
5 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário – Valores e 

princípios constitucionais tributários. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 42. 
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valor segurança, o que demonstra sua importância para o ordenamento jurídico, 

principalmente o tributário. A segurança pode preceder o valor justiça para os 

casos em que signifique uma concretização no intuito de se atingir esta. Isso é o 

que ocorre no momento em que se analisa o princípio da certeza da tributação, 

derivado do valor segurança, em relação ao valor justiça, conforme ensinou Adam 

Smith6. 

O ICMS é um imposto plurifásico e não cumulativo, ou seja, o imposto 

debitado na operação anterior é considerado como um crédito a ser utilizado para 

abatimento do imposto a ser debitado na operação atual7. Conforme leciona 

Alcides Jorge Costa8, a mais bem-sucedida solução para evitar os inconvenientes 

de um imposto sobre as vendas multifásico e cumulativo foi a introdução de um 

imposto multifásico sobre o valor acrescido (IVA), cuja primeira aplicação ocorreu 

na França e, posteriormente, foi adotado nos países da União Europeia. 

Rothmann9 observa que embora o IVA europeu seja o principal modelo do 

ICMS, existem importantes características deste que o diferenciam daquele. A 

primeira é o fato de que, por exemplo, na França, primeira no mundo a 

implementar o IVA, o imposto é o mesmo para todo o território francês, enquanto 

que no modelo federativo brasileiro, a competência legislativa sobre o ICMS é 

atribuída pela Constituição aos Estados e ao Distrito Federal. 

Isso tem, entre outras consequências, produzido um grande problema na 

disputa pela atração de empresas para os Estados menos desenvolvidos, pois 

seus governos utilizam suas competências legislativas para criarem benefícios 

fiscais, tendo o ICMS como arma, ação conhecida como Guerra Fiscal.  

Conforme leciona Ferraz Júnior10, os benefícios fiscais do ICMS só podem 

ser concedidos, de acordo com a Constituição Federal11, após previsão em Lei 

                                                           
6 SMITH, Adam. Riqueza das nações: edição condensada. Tradução de Norberto de Paula Lima. 

São Paulo: Folha de São Paulo, 2010, p. 346. (Coleção Folha: livros que mudaram o mundo, v. 
4) 

7 Ver inc. I, do §2º, do artigo 155, da Constituição Federal de 1988. 
8 COSTA, Alcides Jorge. O ICMS no direito internacional comparado (IVA – Imposto sobre Valor 

Agregado). In: OLIVEIRA, Ricardo Mariz de; COSTA, Sérgio de Freitas (Coord.). Diálogos 
póstumos com Alcides Jorge Costa. São Paulo: IBDT, 2017, p.312. 

9 ROTHMANN, Gerd Willi. Comentários sobre a palestra proferida por Alcides Jorge Costa em 
1995 sob o Título de O ICMS no direito internacional comparado (IVA – Imposto sobre Valor 
Agregado). In: OLIVEIRA, Ricardo Mariz de; COSTA, Sérgio de Freitas (Coord.). Diálogos 
póstumos com Alcides Jorge Costa. São Paulo: IBDT, 2017, p.315. 

10 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Guerra Fiscal, Fomento e Incientivo na Constituição 
Federal. In: SCHOUERI, Luís Eduardo; ZILVETI, Fernando Aurélio (Coord.). Direito Tributário: 
Estudos em Homenagem a Brandão Machado. São Paulo: Dialética, 1998, p. 279.   
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Complementar, que exige a celebração de convênios entre os estados e o Distrito 

Federal, o que muitas vezes não tem ocorrido. 

Outra diferença importante12 é a incidência do IVA europeu sobre o 

fornecimento de bens e serviços, enquanto que no Brasil alguns serviços são 

tributados pelos estados, por meio do ICMS (comunicações, transportes 

interestaduais e municipais), outros pelos municípios (conforme definido em 

Legislação Complementar) e outros pela União. A legislação é complexa e, 

algumas vezes, há disputa entre os entes federativos sobre a interpretação do 

ordenamento jurídico relativo a competência tributária. 

Por exemplo, registra-se a disputa mais recente sobre a competência 

tributária relativa a tributação sobre o software; o Convênio ICMS 181 entende 

que cabe aos estados e ao Distrito Federal a competência para tributar, pelo 

ICMS, as transferências, via download, de aplicativos, programas de computador, 

jogos e outros. Enquanto isso, o Município de São Paulo publicou o Parecer 

Normativo SF 01/201713, entendendo que cabe ao município a referida tributação, 

pelo ISS. 

A última e importante característica que diferencia o ICMS do IVA europeu 

é o fato de que, por exemplo, na França, utiliza-se o conceito de crédito 

financeiro, ou seja, há uma grande liberalidade na utilização do imposto cobrado 

na aquisição de materiais e serviços para abatimento do imposto a ser debitado 

nas operações de saída do contribuinte14. No caso do ICMS brasileiro, tem-se 

uma limitação, o chamado crédito físico, no crédito do imposto. Isso acarreta 

grandes discussões entre o Fisco e os contribuintes nos critérios utilizados para 

crédito do ICMS, como é o conceito utilizado pelo Fisco de que somente os 

materiais que se consomem imediatamente no processo produtivo dão direito ao 

                                                                                                                                                                                
11 Ver alínea “g”, do inc. XII, do artigo 155, da Constituição Federal de 1988. 
12 COSTA, Alcides Jorge. O ICMS no direito internacional comparado (IVA – Imposto sobre Valor 

Agregado). In: OLIVEIRA, Ricardo Mariz de; COSTA, Sérgio de Freitas (Coord.). Diálogos 
póstumos com Alcides Jorge Costa. São Paulo : IBDT, 2017, p.314. 

13 Para maiores detalhes, ver VASCONCELLOS, Roberto França de; PISCITELLI, Tathiane. 
Tributação de softwares e o Parecer Normativo SF 01/2017: conflito de competência e 
insegurança jurídica. Disponível em <https://jota.info/colunas/pauta-fiscal/tributacao-de-
softwares-e-o-parecer-normativo-sf-012017-27072017>. Acesso em: 3 dez. 2017. 

14 ROTHMANN, Gerd Willi. Comentários sobre a palestra proferida por Alcides Jorge Costa em 
1995 sob o Título de O ICMS no direito internacional comparado (IVA – Imposto sobre Valor 
Agregado). In: OLIVEIRA, Ricardo Mariz de; COSTA, Sérgio de Freitas (Coord.). Diálogos 
póstumos com Alcides Jorge Costa. São Paulo: IBDT, 2017, p.316. 
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crédito do imposto. Nesse ponto, existe uma irresignação geral dos contribuintes 

que pretendem que seja adotado o crédito financeiro nos moldes do IVA europeu. 

Devido a complexidade dos problemas expostos, o número de sanções 

previstas torna-se mais evidente do que nos sistemas que utilizam o IVA, tais 

como na França. O fato de existirem muitos entes tributantes com competência 

legislativa sobre o mesmo imposto implica ocorrer o risco de uma grande 

desarmonia e até incoerência entre as sanções tributárias quando comparadas às 

diversas legislações estaduais e a algumas existentes em países europeus. 

Devido ainda ao enorme número de normas produzidas continuamente, fica difícil 

garantir que elas não ultrapassem os limites constitucionais. 

No entanto, escapa ao escopo do presente trabalho a análise de toda a 

legislação brasileira relativa ao ICMS, o que restringiu o estudo à legislação do 

ICMS do Estado de São Paulo e à análise de algumas decisões do Tribunal de 

Impostos e Taxas do Estado de São Paulo que versaram sobre questões 

relacionadas à aplicação de multas. 

Apesar do Tribunal de Impostos e Taxas - TIT ter sido instituído em 05 de 

julho de 1935 pelo Decreto nº 7.184, do Governador do Estado de São Paulo, Dr. 

Armando de Salles Oliveira, o estudo pretende analisar somente algumas 

decisões mais recentes que estejam disponíveis na Internet, no sítio da Secretaria 

da Fazenda. 

Em relação à contribuição original desta tese à ciência jurídica, 

primeiramente, é necessário registrar que, atualmente, a legislação do ICMS 

estabelece uma rígida dosimetria das sanções, dificultando muitas vezes uma 

solução adequada ao caso concreto. 

A mudança de paradigma sugerida por este trabalho é a contribuição 

original desta tese à ciência jurídica. Ao se adotar a responsabilidade subjetiva na 

dosimetria das sanções administrativas tributárias prescritas pela Lei do ICMS-

SP, poder-se-á adequar a legislação de forma a permitir maior aderência das 

sanções aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da eficiência e do 

respeito ao direito de propriedade do contribuinte. 

Esta é a questão a ser enfrentada pelo presente trabalho: sugerir 

parâmetros, de lege ferenda, que permitam ao julgador aplicar a dosimetria 

adequada ao caso concreto, a partir da sanção em abstrato definida pelo 

legislador. 
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Conforme abordado no Capítulo 4, o Fisco, através de uma calibração da 

sanção administrativa tributária com base no comportamento de conformidade do 

contribuinte, estará utilizando o caráter preventivo da sanção a fim de direcionar o 

contribuinte para a base da pirâmide de conformidade, o que implica uma melhor 

eficiência administrativa. 

Isso significa que a reação da administração tributária deve estar 

diretamente relacionada à posição do contribuinte na escala da pirâmide de 

conformidade do contribuinte, conforme modelo a ser apresentado no Capítulo 4. 

Os contribuintes que estão na base da pirâmide tributária, ou seja, aqueles mais 

conformes com a legislação tributária, devem receber um tratamento da 

administração tributária mais brando, mais cooperativo. Por outro lado, para os 

contribuintes que estão no topo da Pirâmide, representando aqueles avessos à 

legislação tributária, deve a administração tributária aplicar a força da lei de forma 

proporcional ao comportamento do contribuinte, ou seja, proporcional à gravidade 

da infração praticada e à culpabilidade demonstrada pelo contribuinte. 

Dessa forma, o Brasil estará alinhado com as diretrizes da OCDE para a 

obtenção de eficiência da administração tributária em seu nobre papel de 

arrecadar os recursos necessários ao cumprimento das tarefas de um Estado 

Democrático de Direito do século XXI. 

Atualmente, a Lei do ICMS-SP prescreve a possibilidade de o Fisco, tendo 

em vista os princípios da eficiência administrativa e da razoabilidade, não lavrar, 

nas situações previamente especificadas por disciplina estabelecida pela 

Secretaria da Fazenda, o Auto de Infração, conforme o §2º, do art. 72. 

Tendo em vista a regulamentação do §2º, do art. 72, da Lei do ICMS-SP, a 

Secretaria da Fazenda estabeleceu a Portaria CAT nº 115, de sete de novembro 

de 2014 (publicada no DOE em oito de novembro de 2014), que disciplina o 

controle de qualidade antecedente à lavratura de Auto de Infração e Imposição de 

Multa. Com essas medidas, acredita-se que a Secretaria da Fazenda do Estado 

de São Paulo esteja em harmonia com as diretrizes da OCDE, de forma que, com 

a finalidade de obter maior eficiência em seus processos, utilizará instrumentos de 

repressão, como o Auto de Infração, somente quando não houver outra 

alternativa. 

Além de servir como parâmetro para a dosimetria da penalidade, o 

comportamento do contribuinte poderá ser utilizado também para a justificação 
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pela não lavratura de AIIM, desde que isso contribua para melhorar sua 

conformidade em relação à legislação tributária. Essa abordagem original procura 

utilizar as diretrizes da OCDE, ao definir o seu modelo de conformidade. 

Com a finalidade de otimizar os escassos recursos existentes para a 

fiscalização dos tributos, a administração tributária deve evitar autuações fiscais 

relativas a irregularidades meramente formais que não impliquem falta ou atraso 

de pagamento do tributo. 

Tem-se como premissa o fato de que as irregularidades formais 

decorrentes do descumprimento das obrigações acessórias podem ser 

geralmente sanáveis, sem qualquer prejuízo ao Erário, através de prévia 

notificação fiscal ao contribuinte, pela qual lhe seja concedido prazo para correção 

dessas irregularidades. Esse procedimento deve ser utilizado para os 

contribuintes que estiverem na base da pirâmide de conformidade, com a 

finalidade de não prejudicá-los, porque já possuem um histórico de cooperação 

com a administração tributária. Também se aplica o procedimento para aqueles 

que estiverem em posição intermediária na pirâmide, apesar de ainda não 

totalmente conformes, a fim de estimulá-los a aderirem totalmente à legislação 

tributária. Porém, nunca deve ser utilizado para os contribuintes que estão no topo 

da pirâmide, visto que já demonstraram sua rejeição às normas vigentes. 

Em relação às principais questões a serem abordadas nesta tese, o 

Segundo Capítulo traça um panorama geral das sanções jurídicas e pretende 

analisar o conceito e as finalidades das sanções jurídicas, as teorias que tratam 

das semelhanças e das diferenças entre as sanções administrativas e penais, a 

interdependência entre as sanções administrativa e as penais, bem como a 

questão da prevalência da sanção penal sobre as demais.  

O Terceiro Capítulo apresenta as multas administrativas tributárias e sua 

sistematização, abordando a natureza jurídica da sanção administrativa tributária. 

Também serão analisados alguns dispositivos do CTN que tratam das sanções 

administrativas tributárias, e os limites que deveriam ser impostos ao poder 

administrativo tributário sancionador, considerando o poder discricionário do 

julgador administrativo tributário. Com base nos estudos sobre as teorias que 

tratam da determinação da pena, procurou-se identificar quais aspectos dessas 

teorias poderiam contribuir para a formulação de uma nova teoria da 

determinação da sanção administrativa tributária. 
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O Quarto Capítulo trata do tema do princípio da eficiência em matéria 

tributária. Serão examinadas as teorias sobre o comportamento do contribuinte e 

as consequências das diferentes abordagens (modelo repressivo versus modelo 

cooperativo), bem como o comportamento do contribuinte em relação à 

conformidade tributária como parâmetro para atenuação das penalidades 

administrativas tributárias. Neste capítulo, será analisada a positivação do 

princípio da eficiência e sua relação com a administração tributária, e também as 

diretrizes da OCDE para as administrações tributárias e o modelo proposto para a 

obtenção da eficiência em matéria tributária. Além disso, serão apresentados 

alguns pontos relativos ao detalhamento do modelo de gerenciamento de risco 

proposto pela OCDE e o modelo piramidal de conformidade do contribuinte em 

relação à legislação tributária. 

O Quinto Capítulo aborda o controle da constitucionalidade das sanções 

administrativas tributárias e será estudado o princípio da proporcionalidade e seus 

subprincípios (adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito). 

Outro ponto de atenção é a questão da possibilidade de controle de 

constitucionalidade das sanções administrativas tributárias por meio do princípio 

da razoabilidade e da proibição de excesso. Será ainda abordada a questão sobre 

a terminologia usada por diversos autores em relação à proporcionalidade.  

O Sexto e último capítulo apresenta as propostas para a definição da 

dosimetria das sanções administrativas tributárias. Serão sugeridos parâmetros a 

serem adotados na dosimetria dessas sanções, com a finalidade de considerar a 

responsabilidade subjetiva dos contribuintes, as exclusões de responsabilidade e 

as circunstâncias agravantes e atenuantes relativas aos casos em concreto.  
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2 SANÇÕES JURÍDICAS 

   

Inicialmente a sanção é considerada neste trabalho em seu significado 

mais amplo dentro da ordem jurídica brasileira, porque se entende que o direito é 

uno. Caso se compare o ordenamento jurídico brasileiro com uma árvore, então o 

Direito Penal, o Administrativo, o Tributário, o Civil, etc. serão os seus galhos, pois 

todos os seus ramos possuem um tronco comum, o que leva à conclusão sobre a 

unidade do ordenamento jurídico. Nesse sentido, concorda-se com Tipke15, 

quando este nos ensina que a unidade da ordem jurídica deve preencher três 

requisitos: a) ser racional; b) ser baseada em critérios derivados da justiça; c) 

formar uma unidade. 

Em harmonia com o entendimento sobre a unidade do ordenamento 

jurídico, Araújo16 ensina que o fracionamento da Ciência do Direito em vários 

ramos tem a finalidade pedagógica. 

Segundo Tipke17, as ordens jurídicas parciais, ramos da ordem jurídica 

unitária, devem se orientar por critérios de justiça; já o Direito Tributário não 

precisa estar orientado por princípios de outro ramo da ordem jurídica, porém não 

podem ocorrer contradições axiológicas na ordem jurídica total. 

O jurista18 também menciona que, no direito alemão, o Direito Penal 

prevalece sobre o Tributário. Ele indica não ser possível que penas pecuniárias 

sejam abatidas do imposto de renda. Em outras palavras, não é possível que uma 

norma que seja veículo de uma sanção penal, que teria prevalência sobre outras 

normas, seja anulada por uma norma tributária que permita um abatimento da 

sanção pecuniária no imposto de renda, o que seria considerado um benefício ao 

contribuinte e caracterizaria uma irracionalidade da ordem jurídica como um todo.   

Baseando-se no exposto, abordar-se-ão o termo sanção jurídica em 

sentido amplo e, dentro do contexto de uma ordem jurídica unitária, suas 

finalidades em linhas gerais e as teorias para a determinação das sanções; em 

seguida, será feita breve análise da sanção em dois ramos (ordens jurídicas 

                                                           
15 TIPKE, Klaus. Sobre a Unidade da Ordem Jurídica Tributária. Tradução de Luís Eduardo 

Schoeri. In: SCHOUERI, Luís Eduardo; ZILVETI, Fernando Aurélio (Coord.). Direito Tributário: 
Estudos em Homenagem a Brandão Machado. São Paulo: Dialética, 1998, p. 60. 

16 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 
24. 

17 TIPKE, Klaus. Op. cit. Nota 15, p. 60. 
18 TIPKE, Klaus. Op. cit. Nota 15, p. 61 
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parciais) do direito: o administrativo e o penal, com a finalidade de salientar os 

pontos em comum e os diferenciais. Posteriormente, serão analisadas de modo 

mais detalhado as sanções tributárias penais e administrativas. 

Jeremy Bentham19 parte do princípio utilitarista de que o objetivo maior das 

leis é proporcionar a felicidade da comunidade, de forma que a sanção teria a 

função de excluir as coisas que diminuem a felicidade. No entanto, a sanção não 

deve ser aplicada quando: 1) infundada, porque não há dano a ser impedido; 2) 

ineficaz; 3) muito custosa para ser implementada, pois causaria um dano maior; 

4) desnecessária, no caso em que o dano pode cessar por si mesmo, ou seja, por 

um custo menor.  

Destaca-se o caráter preventivo pretendido para a sanção, compatível com 

a tradução de Sêneca20 do seguinte ensinamento de Platão: “nenhum homem 

sábio pune porque o erro foi cometido, mas a fim de que o erro não seja 

cometido”. Logo, a aplicação da sanção é um tema relativo ao exercício do poder 

estatal considerado por Schünemann21 profundamente problemático.  

Reforçando o caráter subsidiário das normas sancionatórias, registra-se o 

entendimento de Feuerbach22 de que as leis civis determinam os direitos dos 

cidadãos, enquanto que as leis sancionatórias os garantem.  

No presente estudo, será utilizado o conceito de Bobbio23, para quem as 

sanções jurídicas são os expedientes utilizados por todo sistema normativo a fim 

de fazer frente à violação de uma norma jurídica. A sanção é institucionalizada 

para que possua eficácia, sendo constituída por: a) existir uma sanção para cada 

norma violada; b) haver uma proporcionalidade entre a sanção e a infração 

normativa; c) serem determinadas por lei as pessoas encarregadas da execução. 

Verifica-se, portanto, que a partir da existência de uma norma de 

comportamento, caso violada, aplica-se a norma sancionatória. Como nos ensina 

                                                           
19 MORRIS, Clarence. Os Grandes filósofos do direito: leituras escolhidas em direito. Tradução de 

Reinaldo Guarany. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 269. (Coleção Justiça e Direito). 
20 Ibidem, p. 96. 
21 SCHÜNEMANN, Bernd. Aporías de la teoría de la pena en la filosofía Pensamientos sobre 

Immanuel Kant. InDRET – Revista para el análisis del Derecho, Barcelona, abr. 2008, p. 3. 
22 FEUERBACH, Paul Johann Anselm von. Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltende 

Peinliche Rechts. Giessen: Georg Friedrich Heyer, 1801, p. 1. 
23 BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Trad. Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno 

Sudatti. Bauru: EDIPRO, 2001, p. 161. 
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Ferrajoli24, as questões relativas às justificativas do se e por que punir são 

tratadas na filosofia do direito.  

Embora o objetivo do presente estudo não permita o aprofundamento 

nessas importantes questões, na busca de parâmetros para a dosimetria das 

sanções administrativas tributárias, a resposta a essas questões é mais 

problemática no Direito Penal, porque impõe a restrição mais impactante: a pena 

restritiva de liberdade25. Por este motivo, decidiu-se abordar o tema das 

finalidades das sanções sob a perspectiva das teorias das finalidades das penas 

e, mais a frente, o tema da determinação da pena, visto que estes dois temas 

foram aprofundados pelos doutrinadores penalistas e podem oferecer importantes 

reflexões que servem de balizamento para o presente estudo. 

Ruivo26 destaca quatro importantes questões a serem respondidas na 

análise das sanções: a) o fundamento da sanção (o por quê?); b) as finalidades 

(para quê?); c) a forma de sancionar (como?); d) a oportunidade de sancionar 

(quando?).  A seguir, será tratada a questão das finalidades das penas. 

 

2.1. FINALIDADE DAS SANÇÕES 

 

As considerações feitas no presente estudo estão delimitadas às sanções 

administrativas tributárias prescritas na Lei do ICMS-SP. No entanto, para o 

aprofundamento na questão relativa à dosimetria das mencionadas sanções, faz-

se necessária, partindo-se da premissa de que o Direito Tributário não detalhou 

as regras a serem consideradas na dosimetria das sanções, a pesquisa em outros 

ramos do ordenamento jurídico brasileiro, a fim de estabelecer diretrizes que 

possam contribuir para a formulação das regras que possam orientar os 

julgadores no sentido da determinação da quantidade da sanção administrativa 

tributária que deve ser aplicada ao caso em concreto.  

Nesse sentido, serão tratadas neste Capítulo as teorias das finalidades das 

penas com as devidas adaptações, porque, apesar de serem utilizadas no direito 

                                                           
24 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. Teoria do Garantismo Penal. Traduçao de Ana Paula Zomer 

et al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 199. 
25 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. Teoria do Garantismo Penal. Traduçao de Ana Paula Zomer 

et al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 200. 
26 RUIVO, Marcelo Almeida. O fundamento e as finalidades da pena criminal. A imprecisão das 

doutrinas absolutas e relativas. Revista Brasileira de Ciências Criminais. v. 121. ano 24. p. 165, 
São Paulo: Ed. RT, jul. 2016. 
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penal, algumas ideias podem ser aproveitadas para a determinação da dosimetria 

a ser aplicada às sanções administrativas tributárias. 

Preliminarmente, é importante esclarecer que o presente trabalho 

considera que existe relativa independência entre as teorias que versam sobre as 

finalidades da pena e as que tratam da sua determinação. Enquanto as primeiras 

estudam as teorias absolutas, as relativas e as mistas, as últimas descrevem 

critérios utilizados pelo juiz de primeira instância para determinar a quantidade de 

pena dentro do intervalo de culpabilidade aplicada ao caso em concreto. 

Considera-se por intervalo de culpabilidade o compreendido entre a pena mínima 

e a pena máxima determinado pelo legislador penal em função de cada tipo de 

delito. Prado27 define delito como a ocorrência de uma infração prevista em norma 

estabelecida pelo Direito Penal, cuja consequência é a aplicação de uma pena ao 

infrator. 

Segundo Hörnle28, a maioria dos doutrinadores alemães entende que a 

mesma justificativa que se dá para a finalidade da pena pode ser usada para a 

determinação de cada penalidade em concreto. No entanto, a autora considera 

ser necessária a distinção entre as justificativas para a finalidade da pena e as 

justificativas para a quantidade da pena a ser aplicada ao caso em concreto.  

Hörnle29 alerta para a consequência de igualar as finalidades da pena com 

a finalidade de cada penalidade: desprezar a necessária diferença entre a 

fundamentação da existência de um instituto social e o princípio que regula seu 

modo de funcionamento. Concorda-se com o seu posicionamento, incluindo-se o 

argumento de Teixeira30: é possível defender que a finalidade da sanção penal é 

preventiva, o que não obriga o juiz a, necessariamente, utilizar de considerações 

preventivas ao aplicar a dosimetria da pena ao caso em concreto.  

Ferrajoli31, com posicionamento semelhante, esclarece a diferença entre o 

fim geral justificador da pena, chamado legitimação externa, que deve responder 

à pergunta por quê castigar e a finalidade da distribuição da pena, chamada 

                                                           
27 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro : parte geral, arts. 1º a 120. v. 1. 7. ed. rev., 

atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 540. 
28 HÖRNLE, Tatjana. Tatproportionale Strafzumessung. Berlim: Duncker & Humblot, 1999, p. 126. 
29 Ibidem, p. 126. 
30 TEIXEIRA, Adriano. Teoria da aplicação da pena: fundamentos de uma determinação judicial da 

pena proporcional ao fato. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 72, Coleção Direito Penal e 
Criminologia. 

31 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. Teoria do Garantismo Penal. Traduçao de Ana Paula Zomer 
et al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 298. 
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legitimação interna, que deve responder à questão quando punir. Para o autor, a 

finalidade da pena é a prevenção geral, voltada para o futuro; por outro lado, ao 

analisar o problema da distribuição da pena, o jurista aponta que a solução tem 

caráter retrospectivo, voltado para o passado, concluindo que não se pode 

confundir a questão de se saber qual a finalidade da pena com a da distribuição 

das penalidades32. 

Não é objetivo do presente trabalho discutir em profundidade as teorias da 

pena e nem as teorias da determinação da pena. Porém, a breve abordagem 

sobre estas teorias, desenvolvida nesta tese, pode contribuir para o tratamento do 

problema da dosimetria da sanção administrativo tributária. Nesse sentido, o 

esclarecimento de que as justificativas das finalidades da pena podem ser 

diferentes das justificativas da finalidade da pena relacionada ao caso em 

concreto pode servir, posteriormente, para o entendimento da possível utilização 

de algumas ideias retiradas da teoria da pena proporcional ao fato, aplicada à 

dosimetria das sanções administrativas tributárias da Lei do ICMS-SP.  

Neste ponto serão analisadas as teorias da pena e, mais a frente, as 

teorias da determinação das penalidades, portanto essa diferenciação será 

retomada.  

Roxin33, ao definir que o objetivo do Direito Penal é tratar, 

subsidiariamente, da proteção dos bens jurídicos, ressalta que é preciso definir de 

que forma as penas devem auxiliar o cumprimento dos objetivos do Direito Penal, 

função das teorias que tratam das finalidades da pena, as quais podem ser 

classificadas em teorias absolutas, teorias relativas e teorias da unificação. As 

teorias absolutas fazem uma abordagem retrospectiva, enquanto que as teorias 

relativas tratam de aspectos prospectivos; as da unificação tratam 

simultaneamente dos dois aspectos. 

Segundo Ferrajoli34, as doutrinas absolutas ou retributivistas possuem 

como parâmetro o valor moral (fundamento em Kant) ou jurídico (fundamento em 

Hegel) conferido à retribuição penal. As doutrinas relativas ou utilitaristas são 

classificadas em teorias da prevenção geral ou especial, as quais estão 

                                                           
32 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. Teoria do Garantismo Penal. Traduçao Ana Paula Zomer et 

al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 207. 
33 ROXIN, Claus. Strafrecht Allgemeiner Teil. Band I. Grundlagen – Der Aufbau der 

Verbrechenslehre. 4. ed. Munique: Verlag C. H. Beck, 2006, p. 70. 
34 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit. Nota 32, p. 205. 
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preocupadas com a prevenção do crime concernente a pessoa do infrator. Por 

sua vez, subdividem-se em prevenção especial positiva, preocupada com a 

ressocialização do delinquente, e prevenção especial negativa, focada com a 

neutralização do criminoso. As teorias da prevenção geral tratam da prevenção do 

crime concernente aos cidadãos em geral e se ramificam em prevenção geral 

positiva, que discute a integração disciplinar de todos os cidadãos, e a prevenção 

geral negativa, direcionada à intimidação dos cidadãos em geral para que não 

cometam crimes. A seguir, será feita uma breve abordagem sobre cada teoria. 

 

2.1.1 Teorias absolutas 

 

Para as teorias absolutas, a sanção serve a uma finalidade retributiva, 

muito criticada hodiernamente por sua semelhança com a lei do Talião35, a qual é 

entendida como uma vingança em relação ao agente que realizou a conduta 

ilícita. A sanção é fundamentada unicamente na infração praticada, ou seja, é a 

resposta ao mal causado pela conduta do agente. Além disso, ela serve como 

forma de compensação, logo deve ser aplicada na exata medida da culpabilidade 

do agente. 

Kant36 é considerado um dos mais importantes representantes da 

concepção absolutista da sanção, por ter desenvolvido a teoria da retribuição 

ética ou moral, que considerava que ela deve ser imposta ao agente pelo único 

motivo de ter cometido a sanção, porque o homem não serve a uma finalidade, e 

sim ele é um fim em si mesmo, ou seja, o homem é o fim de todas as coisas; logo, 

para o filósofo, um Direito Penal, baseado apenas em critérios preventivos, seria 

rejeitado por violar o princípio da dignidade humana, visto que se concebe a 

punição como um mero instrumento para atingir outras finalidades.37 

                                                           
35 ROXIN, Claus. Strafrecht Allgemeiner Teil. Band I. Grundlagen – Der Aufbau der 

Verbrechenslehre. 4. ed. Munique: Verlag C. H. Beck, 2006, p. 70. 
36 KANT, Immanuel. Metafísica dos Costumes. Tradução de Clélia Aparecida Martins et al. 

Petrópolis: Vozes: Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2013, p. 118. 
(Coleção Pensamento Humano). 

37 NAUCKE, Wolfgang. Prevención General y Derechos Fundamentales de la persona. In: 
NAUCKE, Wolfgang. HASSEMER, Winfried. LÜDERSSEN, Klaus (Coord.). Tradução de Dr. 
Gustavo Eduardo Aboso e Tea Löw. Principales Problemas de La Prevención General. 
Montevideu: Euros Editores S.R.L., 2006, p. 23. 
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Segundo Kant38, por intermédio da punição, o agente sofreu as 

consequências de seus atos e a ordem jurídica que havia sido perturbada é 

restaurada. Ele rejeita terminantemente qualquer argumento que justifique a 

aplicação da pena baseado em finalidades preventivas.  

É muito conhecido seu posicionamento acerca de uma situação hipotética em que 

uma sociedade decide se dissolver e abandonar a ilha em que habita. Kant 

defende a aplicação da pena de morte ao último criminoso preso nessa ilha, o que 

demonstra o valor dado por esse filósofo ao caráter retributivo da pena.  

Prado39 alerta acerca da ideia antiga de retribuição, a qual não seria 

demonstrável; teria base “ética e metafísica, despida de racionalidade”, o que 

num Estado Democrático de Direito não seria razoável. No entanto, é forçoso 

reconhecer que a teoria absoluta também contém a ideia de proporcionalidade 

entre crime e pena, o que significa “uma conquista essencial para a limitação do 

poder de punir do Estado (justiça distributiva)”40. 

Schecaira e Corrêa Junior41 também ressaltam a importância da “ideia de 

medição da pena, chamada princípio da proporcionalidade, dado informativo em 

qualquer moderna legislação penal”. A proporcionalidade entre a sanção e a 

infração deve ser aplicada não somente no direito penal, mas em qualquer ramo 

da ordem jurídica que possua uma norma sancionadora. 

Para Bitencourt42, o grande legado da teoria retribucionista consiste em 

estabelecer um limite à pena estatal: deve haver proporcionalidade entre sanção 

e infração, portanto a sanção não pode ser desproporcional à culpabilidade do 

agente. Também a culpabilidade é o limite que deve ser imposto à quantidade de 

pena a ser aplicada. 

Essa concepção de proporcionalidade está no ordenamento jurídico 

brasileiro, como o art. 7143, da Constituição Federal, que trata da competência do 

                                                           
38 KANT, Immanuel. Op. cit. Nota 36, p. 118. 
39 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro : parte geral, arts. 1º a 120. v. 1. 7. ed. 

rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 540. 
40 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da Pena. Conceito Material de Delito e 

Sistema Penal Integral. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 214. 
41 SHECAIRA, Sérgio Salomão; CORRÊA JÚNIOR, Alceu. Teoria da Pena – Finalidades, Direito 

Positivo, Jurisprudência e outros Estudos de Ciência Criminal. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 131. 

42 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. vol. 1, 23. ed. rev., ampl. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 151. 

43 Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete:[...] VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de 
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Tribunal de Contas da União (TCU), cuja norma é complementada pela Lei 

Federal nº 8.443, de 16 de julho de 1992, a qual dispõe sobre a Lei Orgânica do 

TCU em seus arts. 5744 e 58, §3º45, e pelo Regimento Interno do TCU nos arts. 

266 a 272.  

Miguel Reale Júnior46, com base nos ensinamentos de Giseppe Bettiol, 

defende ser a finalidade da pena atender a uma necessidade social de proteção 

dos fundamentos éticos da sociedade civil, ou seja, a pena seria uma retribuição 

moral.  

Segundo Prado47,  há alguns pontos em comum entre a teoria kantiana e a 

teoria de outro importante representante da clássica teoria absoluta, Georg 

Wilheim Friedrich Hegel: “a ideia essencial de retribuição e o reconhecimento de 

que entre o delito praticado e a sua punição deve haver uma relação de 

igualdade”. A teoria lógico-retributiva de Hegel48 consiste, resumidamente, em 

considerar que a violação a uma norma é uma negação ao direito e a sanção 

seria a negação da negação, o que, considerando o resultado final, reafirmaria a 

validade do direito. 

Hegel49 defende que a pena é um direito do criminoso, porque ele, de 

forma racional e livre, consentiu com a consequência penal, prevista em abstrato, 

ao violar voluntariamente a norma jurídica; em entendimento diverso, poder-se-ia 

considerar um ser humano igual ao cachorro que se sente ameaçado por uma 

vara. Segundo Prado50, Hegel, diferentemente de Kant, tem a preocupação de dar 

fundamento jurídico para a retribuição penal. 

As teorias absolutas tratam da aplicação da sanção para reparar o mal 

causado pelo infrator, o que não se coaduna com os objetivos de uma lei 

                                                                                                                                                                                

ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que 
estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; (g.n.) 

44 Art. 57. Quando o responsável for julgado em débito, poderá ainda o Tribunal aplicar-lhe multa 
de até cem por cento do valor atualizado do dano causado ao Erário. 

45 Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de 
cruzeiros), ou valor equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda 
nacional, aos responsáveis por: [...] § 3° O Regimento Interno disporá sobre a gradação da 
multa prevista no caput deste artigo, em função da gravidade da infração. (g.n.) 

46 REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de direito penal: parte geral. 2. ed. v. I. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004, p. 49. 

47 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte geral, arts. 1º a 120. v. 1. 7. ed. rev., 
atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 540. 

48 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Grundlinien der Philosophie des Rechts. Berlin: in der 
Nicolai’sche Buchhandlung, 1821, p. 87 e ss. 

49 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Op. cit. Nota 48, p. 87 e ss., e 310. 
50 PRADO, Luiz Regis. Op. cit. Nota 47, p. 540. 
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sancionadora moderna, devido ao Estado não buscar a justiça absoluta, porque 

demonstraria vingança51 e irracionalidade. O ato estatal não pode ser legitimado 

por um propósito que, de acordo com essa teoria, seria meramente retributivo e 

não consideraria outros bens jurídicos merecedores de proteção, como no caso 

dos aspectos preventivos. 

Tella e Tella52 apontam que os deterministas, aqueles que não acreditam 

no livre arbítrio, são contra as teorias retributivas, pois uma pessoa não poderia 

ser punida por aquilo que não pode controlar. 

Existem doutrinadores que consideram as fórmulas de Kant e Hegel vazias 

e que nada acrescentam, pois não veem sentido em adicionar ao mal do delito o 

mal da punição, por ser desnecessário. Destaca-se, entre eles, Schünemann53, 

que, ao criticar as teorias de Kant e Hegel, indica que a teoria da pena 

desenvolvida por Günther Jakobs, denominada por Schüneman de neoabsoluta, 

é, na verdade, o renascimento da teoria retributiva da pena. 

Lobo da Costa54 esclarece que o ordenamento jurídico brasileiro adota uma 

concepção mista da finalidade da sanção, conforme explicita o art. 59, do Código 

Penal, o que significa que o aspecto retributivo, ainda que não aceito 

isoladamente, é essencial para a imposição de limites às sanções, visto que a 

sanção deve ser proporcional à culpabilidade, não podendo, portanto, ser maior 

do que esta.  

                                                           
51 Digno de registro a decisão do STJ no julgamento do HABEAS CORPUS Nº 383.102 - PR 

(2016/0331363-5), RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. A 6ª Turma do STJ 
cassou acórdão do TJ-PR que havia determinado a transferência de preso recolhido na 
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac), no município de Barracão, para 
uma penitenciária com a fundamentação de que, caso o preso ficasse na Apac, haveria 
diminuição do caráter de retribuição, castigo e intimidação previstos pelo sistema penal 
brasileiro. A defesa alegou constrangimento ilegal. O relator do HC entendeu que os motivos do 
tribunal paranaense para a transferência do preso, sob a roupagem de que o estabelecimento 
atual é incompatível com a gravidade dos delitos praticados e com a pena imposta, foram 
invocados sem nenhuma referência a elemento concreto a justificar a remoção, demonstrando 
que o conceito de justiça adotado pelo colegiado se aproxima ao de vingança. Para o relator, o 
Direito não é instrumento de vingança, devendo as penas impostas visar a reeducação do 
condenado e sua reinserção social.  

52 TELLA, Maria José Falcón y; TELLA, Fernando Falcón y. Fundamento e Finalidade da sanção: 
Existe um direito de castigar? Tradução de Claudia de Miranda Avena. São Paulo: Revista dos 
Tribunais. 2008, p. 214. 

53 SCHÜNEMANN, Bernd. Aporías de la teoría de la pena en la filosofía Pensamientos sobre 
Immanuel Kant. InDRET – Revista para el análisis del Derecho, Barcelona, apr. 2008, p. 3. 

54 COSTA, Helena Regina Lobo da. Direito Penal Econômico e Direito Administrativo Sancionador: 
ne bis in idem como medida de política sancionadora integrada. Tese apresentada como 
exigência parcial no concurso de Livre-Docência. Universidade de São Paulo: 2013, p. 149.   
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Osório55 leciona que, tanto no Direito Penal como no Direito Administrativo, 

as sanções possuem também a finalidade retributiva representada pelo caráter 

aflitivo das multas aplicadas, não importando se o agente sofreu em seu “próprio 

bolso” as consequências da sanção ou se alguém, em seu nome, realizou o 

pagamento.  

Lobo da Costa56 narra, com base na posição doutrinária do jurista Hans 

Richter, que as sanções penais teriam caráter retributivo, pois se voltam ao 

passado, enquanto as sanções administrativas teriam caráter preventivo, visto 

que apontam para o futuro. A autora discorda desse entendimento, porque a 

sanção penal não está somente voltada ao passado, haja vista muitos 

doutrinadores, como apontado a seguir, reconhecerem aspectos preventivos nas 

sanções penais. Além disso, a sanção administrativa não está somente voltada ao 

futuro, porque o aspecto retributivo também deve ser considerado na sanção 

administrativa. 

Concorda-se com o jurista Roxin57 em relação às críticas às teorias 

absolutas que, em apertada síntese, seriam: a) não explicam porque punir; b) não 

compete ao Estado, na tarefa de promover a justiça social, desprezar aspectos de 

caráter preventivos que as penas devem ter; c) não é justificável ao Estado infligir 

um mal ao infrator, com a justificativa de que ele merece porque infligiu um mal a 

alguém. 

 

2.1.2 Teorias relativas 

 

Para fazer frente às teorias absolutas, surgiram as teorias relativas, as 

quais consideram que a sanção serve para prevenir novas infrações, de forma 

que a sociedade fique protegida, ou seja, possui uma finalidade preventiva. 

Enquanto as teorias absolutas fazem uma abordagem retrospectiva para a 

                                                           
55 OSÓRIO, Fabio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 5. ed. rev. atual. e ampl. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 102.   
56 COSTA, Helena Regina Lobo da. Direito Penal Econômico e Direito Administrativo Sancionador: 
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57 ROXIN, Claus. Prevention, Censure and Responsibility: The Recent Debate on the Purposes of 
Punishments. In: Liberal Criminal Theory. Essays for Andreas von Hirsch. A. P. Simester, Antje 
du Bois-Pedain, Ulfrid Neumann (Coord.). Tradução para o inglês: Antje du Bois-Pedain.  and 
Portland, Oregon: Hart Publishing, 2014. 
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aplicação das sanções, as teorias relativas estão mais preocupadas com as 

futuras consequências das sanções, ou seja, fazem uma abordagem prospectiva.  

A utilização de critérios preventivos na construção de um direito 

sancionador é considerada por Naucke58 um avanço sob o ponto de vista da 

observância aos direitos fundamentais. As finalidades das sanções podem ser 

diferenciadas em prevenção geral e prevenção especial, dependendo do fato de 

estarem relacionadas à vontade latente da sociedade em cometer uma infração 

ou à periculosidade do infrator.  

Ferrajoli59 entende que a limitação ao poder punitivo do Estado deve ser 

um traço comum de todas as teorias que tratam das finalidades da pena. Ele não 

vê essa característica nas doutrinas retributivas, porém considera que as teorias 

utilitaristas possuem essa característica por serem embasadas em sua tradição 

penal liberal. Para esse jurista, o utilitarismo tem caráter preventivo. 

 

2.1.2.1 Prevenção geral 

 

A prevenção geral pode ser subdividida em prevenção geral positiva e 

negativa. A prevenção geral negativa consiste em proporcionar aos 

administrados conhecimento do objeto e âmbito da proibição da norma jurídica, 

bem como a ameaça da punição e o processo punitivo, sendo que a imposição e 

a execução da sanção destinam-se a outros infratores em potencial. De acordo 

com a finalidade desta doutrina, procura-se causar uma coerção psicológica no 

potencial infrator, a fim de que ele considere, antes de executar suas ações, os 

prós e os contras de seu ato e a possível punição a ser aplicada pelos órgãos 

estatais.  

A finalidade da pena seria a coerção psicológica “para levar o homem a 

não praticar o mal. A norma penal impõe que se aja de uma determinada forma e 

o seu comando é mais eficaz graça à ameaça da pena”.60 

                                                           
58 NAUCKE, Wolfgang. Prevención General y Derechos Fundamentales de la persona. In: 

NAUCKE, Wolfgang. HASSEMER, Winfried. LÜDERSSEN, Klaus (Coord.). Tradução de Dr. 
Gustavo Eduardo Aboso e Tea Löw. Principales Problemas de La Prevención General. 
Montevideu: Euros Editores S.R.L., 2006, p. 33. 

59 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. Teoria do Garantismo Penal. Traduçao Ana Paula Zomer et 
al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 209. 

60 REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de direito penal: parte geral. 2. ed. vol. I. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004, p. 54. 
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Há o perigo da teoria da prevenção geral negativa passar uma imagem 

reduzida do ser humano, como alguém egoísta, que estaria constantemente 

calculando, por meio de medidas legais ou ilegais, como obter a maior vantagem 

possível com o menor custo61.  

Contrariamente ao entendimento da teoria preventiva geral negativa, a 

sanção também é útil, mesmo que não haja o perigo de uma repetição da infração 

cometida no caso em concreto. A ideia de prevenção geral não pode tornar o 

indivíduo um mero objeto da ação do Estado, porque violaria o princípio da 

dignidade humana, consagrado pela Constituição brasileira. Por esses motivos, 

concorda-se com Reale Júnior62, que considera que a intimidação não 

instrumentaliza o homem, porque teria a finalidade de evitar a delinquência dos 

demais membros da sociedade.  

Importante defensor da prevenção geral negativa, Feuerbach63 sustenta 

que todos os ilícitos possuem uma origem psicológica, baseada na experiência 

sensorial, devido ao ser humano ser estimulado pelo desejo de cometer a ação. 

Este impulso será reprimido quando todos sabem que seu ato terá como 

consequência um mal maior do que aquele gerado pela frustração de não agir. 

Considerado como o fundador64 da moderna doutrina do Direito Penal na 

Alemanha, com a teoria da dissuação psicológica (psychologischen Zwang), o 

jurista entende que a finalidade da sanção é o efeito causado. O conceito de 

sanção compreende65: a) a ameaça de sanção na lei tem como objetivo dissuadir 

todos os cidadãos, potenciais infratores; b) a finalidade do acréscimo é a 

justificação da eficácia da ameaça legal, visto que, sem ela, essa ameaça seria 

vazia e ineficaz. Uma vez que a lei se destina a desencorajar todos os cidadãos, 

mas a execução é para dar efeito à lei, o propósito indireto do acréscimo é 

também a mera dissuasão dos cidadãos por meio da lei. Feuerbach, autor do 

Código Penal da Baviera de 1813, entende como princípios mais importantes do 

                                                           
61 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. v. 1, 23. ed. rev., ampl. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 154. 
62 REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de direito penal: parte geral. 2. ed. vol. I. Rio de Janeiro: 

Forense, 2004, p. 56. 
63 FEUERBACH, Paul Johann Anselm von. Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltende 
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Verbrechenslehre. 4. ed. Munique: Verlag C. H. Beck, 2006, p. 78. 
65 FEUERBACH, Paul Johann Anselm von. Op. cit. Nota 63, p. 17. 
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direito sancionador66: “I. Toda sanção pressupõe uma lei. (...) II - A imposição de 

punição está condicionada à existência de um crime". 

Naucke67 observa que Feuerbach, diferentemente de Kant, entende que a 

ameaça de uma penalidade para intimidar o cidadão não o torna um instrumento 

para obter um fim e não lesiona nenhum direito. 

Tella y Tella68 relacionam as principais críticas à prevenção geral: a) não é 

justo infligir um mal a alguém para que os outros sejam intimidados a não 

cometerem infrações, porque isso significaria uma violação ao princípio da 

dignidade humana, que considera o homem o fim de todas as coisas e não um 

instrumento; b) as penas intimidariam as pessoas normais, porém os delinquentes 

contumazes, aqueles que veem nas penalidades apenas o risco inerente à 

atividade de cometer delitos, não se sentiriam admoestados e continuariam a 

praticar crimes; c) os psicopatas também continuariam cometendo crimes. 

Bacigalupo69 alerta para o fato de que, com a justificação da prevenção 

geral, sejam editadas normas que imponham penalidades superiores à gravidade 

do fato, o que contrariaria princípios constitucionais. Também reclama o jurista da 

falta de comprovação empírica sobre os efeitos preventivos gerais produzidos em 

virtude das penas executadas. 

Roxin70, em apertada síntese, argumenta que a teoria da prevenção geral 

negativa não justifica qual a razão que teria o Estado para intimidar o cidadão em 

relação a certos comportamentos; além disso, não se consegue provar o efeito de 

prevenção geral da pena. O jurista relata que a intimidação da pena não é 

suficiente para motivar o cidadão a se abster de cometer um ilícito penal, como no 

exemplo dos crimes passionais, em que o agente comumente não faz uma 

análise dos custos e dos benefícios que resultarão dos crimes cometidos. 

Também discute que não é possível justificar a condenação a um individuo com 
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base em considerações referentes a outros, ou seja, a condenação a um 

indivíduo deve ser baseada em considerações a ele próprio. 

Lobo da Costa71 leciona que também se aplica o efeito da prevenção geral 

negativa às sanções administrativas, porque não há grande divergência 

doutrinária no sentido de admitir que tanto para o Direito Penal quanto para o 

Administrativo, ocorre o efeito intimidatório das sanções. No campo do Direito 

Penal Econômico, considera pouco eficaz esse efeito por haver um número 

excessivo de normas penais em branco que acarretam imensa dificuldade ao 

destinatário da norma em compreender a matéria proibida, o que o impossibilita 

orientar seu comportamento a não infringir a norma. 

Ferrajoli72 destaca que três princípios garantistas são assegurados pela 

prevenção geral negativa: a) o princípio da legalidade, visto que as hipóteses de 

realização de uma conduta delituosa são expressamente previstas, portanto o 

cidadão tem a possibilidade de evitar o cometimento do ilícito; b) o princípio da 

materialidade dos delitos, porque somente comportamentos exteriores são 

punidos e não estados interiores, tais como a maldade e a periculosidade; c) o 

princípio da culpabilidade e responsabilidade individual, em razão de a ameaça da 

pena atingir apenas os comportamentos culpáveis e voluntários e não aqueles 

relacionados a caso fortuito, força maior ou ato de terceiros. 

A ideia da prevenção geral positiva significa que as ameaças de punição 

e execução das sanções possuem a finalidade de: reforçar a confiança da 

sociedade na manutenção da ordem jurídica, manter a expectativa de que as 

instituições funcionem bem e manter a fidelidade ao direito para que o sistema 

seja preservado73. Para Roxin74, esse aspecto tem mais importância do que o 

efeito dissuasor puro da sanção. 

Roxin75 observa três objetivos diferentes na prevenção geral positiva: a) 

pacificar o conflito entre infrator e sociedade, devido a ser percebido como 
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et al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 224. 

73 REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de direito penal: parte geral. 2. ed. vol. I. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004, p. 55. 

74 ROXIN, Claus. Strafrecht Allgemeiner Teil. Band I. Grundlagen – Der Aufbau der 
Verbrechenslehre. 4. ed. Munique: Verlag C. H. Beck, 2006, p. 80. 

75 ROXIN, Claus. Strafrecht Allgemeiner Teil. Band I. Grundlagen – Der Aufbau der 
Verbrechenslehre. 4. ed. Munique: Verlag C. H. Beck, 2006, p. 81. 



40 
 

 

resolvido porque se aplicou uma sanção à violação da lei. Esse efeito de 

pacificação é usado muitas vezes com a denominação de prevenção de 

integração (Integrationsprävention); b) causar efeito de aprendizagem 

sociopedagógico causado pela atividade da justiça criminal perante a população; 

c) resultar um sentimento de segurança jurídica percebido pela população, ao 

constatar que prevalece a norma jurídica sempre. 

Lobo da Costa76 relata que o jurista alemão Kindhäuser reconhece apenas 

a prevenção geral negativa nas infrações administrativas, porque a Administração 

Pública somente buscaria intimidar os administrados, tendo em vista que os 

interesses da administração não seriam reconhecidos por parte dos cidadãos. O 

cumprimento das normas não seria assegurado por processos comunicativos que 

reforçariam a vigência da norma e sim por pura intimidação. Concorda-se com a 

ilustre professora, em relação à sua discordância com Kindhäuser, já que seria 

incompatível com um Estado democrático de direito a adoção, por parte da 

administração, de uma postura em que não fosse perseguido o reconhecimento, 

pelos administrados, da legitimidade de sua atuação. Estaria, nesse caso, a 

Administração Pública agindo como um déspota.  

 

2.1.2.2 Prevençao especial 

 

A teoria da prevenção especial negativa defende que o infrator individual 

deve ser impedido de cometer futuros crimes, tendo, portanto, uma função de 

dissuadir o potencial criminoso. Dessa forma, o público em geral deve ser 

protegido pelas sanções impostas ao agente, tais como prisão, multa etc., a fim 

de garantir segurança jurídica. 

A imagem do ser humano construída pela teoria da prevenção especial 

negativa é um ser pessimista e imutável. Os seres humanos são divididos em 

bons e maus: estes não estão dispostos a mudanças de comportamento, 

enquanto aqueles devem ser protegidos dos maus. 

A teoria da prevenção especial positiva defende que a execução da 

sanção deve servir à reabilitação do autor, de forma a proporcionar melhoria do 

agente e também proteção contra a reincidência do infrator. No entanto, deve-se 
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admitir que o “mito da reeducação ou do tratamento já foi em grande parte 

desfeito pela realidade77”. 

A imagem do ser humano construída pela teoria da prevenção especial 

positiva é idealizada. É uma imagem humanista do homem, o que pressupõe que 

tende sempre, em condições pessoais favoráveis, a se desenvolver de forma 

positiva. No entanto, existem pessoas que não se desenvolveram segundo essa 

premissa, portanto fica justificada a necessidade de correição por meio da 

educação, tratamento ou trabalho social. Supõe-se que todos os seres humanos 

são suscetíveis quando tem oportunidade de acesso a uma influência motivadora. 

Figueiredo Dias78 alerta sobre a preocupação para os casos em que a 

socialização do infrator é desnecessária: sua recomendação é que se aplique, 

para esses casos, a teoria da prevenção especial negativa. 

O representante mais importante da teoria da prevenção especial é Franz 

von Liszt; segundo o jurista, a prevenção especial é concretizada por meio de três 

importantes medidas79: a) assegurar que o infrator não cometa crimes futuros, 

segregando-o da sociedade; b) intimidar o infrator para que não cometa mais 

crimes; c) proporcionar ao infrator medidas de melhoria, o que hoje se denomina 

ressocialização.  

A doutrina de von Liszt, difundida pelo chamado Programa de Marburg, 

propugnava que os criminosos fossem punidos da seguinte maneira80: a) correção 

(Besserung) para os delinquentes capazes de se corrigirem, o que hoje se 

denomina processo de ressocialização; b) intimidação (Abschreckung) dos 

criminosos que não precisassem de correção; c) neutralização 

(Unschädlichmachung) do criminoso que não dispusesse de capacidade de 

correção.  

Roxin81 registra a influência da doutrina de von Liszt na Alemanha: suas 

ideias inspiraram a redação do atual art. 46, do Código Penal alemão, que 
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prescreve que a pena deve levar em consideração os efeitos produzidos na vida 

futura do infrator na sociedade.  

A abordagem da prevenção especial positiva não possui limitação à 

penalidade, o que viola o princípio da proporcionalidade, de forma que as sanções 

ficam dissociadas da justificativa da culpabilidade. Nesse sentido, Tella y Tella82 

relacionam importantes críticas: a) quando a periculosidade do agente é muito 

maior do que a gravidade do delito, haveria uma dificuldade em limitar a 

penalidade a ser imposta, porque esta, segundo a visão da prevenção especial 

deveria, primeiramente, se preocupar com a reabilitação do agente; b) nos casos 

de impossibilidade de ressocialização do agente haveria o risco de imposição de 

uma penalidade perpétua ao agente; c) nos casos de agentes bem adaptados ao 

convívio social haveria o perigo de se aplicar penalidades muito brandas em 

relação aos ilícitos praticados. 

Concorda-se com a crítica de Roxin83 em relação ao perigo da 

implementação da finalidade preventiva nos casos em que, num regime 

autoritário, sejam determinadas punições com a suposta justificativa de 

tratamento penal aos inimigos políticos, ou com a justificativa das punições serem 

apenas dirigidas aos associais, como os mendigos e as prostitutas. 

Outra crítica de Roxin84 é relativa ao fato de que, se não há perigo de 

repetição do crime no futuro, com base na teoria da prevenção especial, não seria 

necessário a prisão do delinquente. O maior exemplo que expõe a fragilidade da 

teoria é o dos criminosos nazistas: como não há possibilidade da repetição desse 

tipo de delito, poder-se-ia argumentar que deveria ocorrer a absolvição dos 

culpados, o que não é razoável.  

Roxin85 ainda critica a possibilidade de, por meio da teoria da prevenção 

especial, o Estado determinar medidas coativas com a justificativa de que os 

cidadãos devem ser submetidos a um tratamento educacional, mesmo contra a 
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sua vontade. A pergunta é: o cidadão tem o direito de levar a vida que quiser sem 

ser obrigado pelo Estado a ter um determinado tipo de comportamento social? 

Constata-se uma enorme dificuldade no sistema punitivo estatal moderno 

em implementar medidas socioeducativas que garantam reabilitação e 

reintegração dos infratores na sociedade. Verifica-se, na prática, que os infratores 

contumazes não são atingidos pelas finalidades almejadas nas sanções. 

Para Lobo da Costa86, apesar de não ser comum, é possível que as 

sanções administrativas também tenham o caráter de prevenção especial 

positiva, citando o exemplo das sanções administrativas que obrigam o infrator de 

trânsito a frequentar curso de reciclagem, instituídas com a finalidade de evitar 

que venham a ocorrer reincidência. 

 

2.1.3 Teorias mistas 

 

A seguir, abordar-se-ão as teorias mistas, também chamadas teorias 

ecléticas ou teorias de unificação. Segundo Bacigalupo87, essas teorias, 

baseadas, ao mesmo tempo, em considerações retributivas e preventivas 

procuram justificar, a pena.  Para o jurista, tendo em vista haver um conflito entre 

as finalidades repressivas e preventivas, é necessário aplicar um critério para a 

resolução desse conflito.  

Surgiram duas orientações doutrinárias para a aplicação das teorias 

mistas88: a) na primeira, prevalece a aplicação da pena justa, ou seja, aquela que 

seja correspondente à culpabilidade do agente. Nesse caso, como a utilidade, isto 

é, a aplicação de considerações preventivas não é necessária, a pena justa não 

será agravada; b) na segunda, embora prevaleça a aplicação de critérios 

preventivos, a pena não pode ser agravada de forma a ultrapassar o limite da 

culpabilidade do agente. 

                                                           
86 COSTA, Helena Regina Lobo da. Direito Penal Econômico e Direito Administrativo Sancionador: 

ne bis in idem como medida de política sancionadora integrada. Tese apresentada como 
exigência parcial no concurso de Livre-Docência. Universidade de São Paulo: 2013, p. 152. 

87 BACIGALUPO, Enrique. Direito Penal – Parte Geral.  Tradução de André Estefam. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 28. 

88 BACIGALUPO, Enrique. Direito Penal – Parte Geral.  Tradução de André Estefam. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 26. 
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A teoria unitária considera, portanto, mais de uma finalidade para a pena, 

pois, de acordo com Reale Júnior89, diversas são as finalidades da pena, 

dependendo da perspectiva do observador. O condenado concebe a pena como 

um castigo, enquanto a sociedade, como uma retribuição e, ao mesmo tempo, 

uma intimidação, no sentido de prevenção geral; já o Estado a determina como 

uma forma necessária de controle social para garantir o respeito ao ordenamento 

jurídico90. 

Tella y Tella91 alertam que as críticas às teorias mistas são no sentido de 

haver um conflito entre um conceito teórico de castigo, defendido pelas teorias 

retributivas, e a preocupação em resolver os casos reais, em concreto, derivados 

da inclinação humana a atacar os demais, objetivo abrangido pela prevenção 

geral, ou da deformação individual refletida no delito, propósito da prevenção 

especial. 

Segundo Streng92, predominam as teorias mistas na Alemanha, assim 

como, de acordo com Prado, em outros países, como Bélgica e França93. O 

Código Penal brasileiro, em seu art. 59, prescreve que o juiz, ao estabelecer a 

pena em concreto a ser aplicada, deve considerar a culpabilidade, os 

antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as 

circunstâncias e as consequências do crime, e o comportamento da vitima, a fim 

de atender à retribuição e prevenção do crime, ação que demonstra a adoção 

das teorias mistas.   

Para Roxin94, as teorias mistas cometem um equívoco, em razão de 

adicionarem as diferentes concepções retributivas e preventivas, procedimento 

que destruiria a lógica do sistema e aumentaria o âmbito de aplicação da pena. 

 

                                                           
89 REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de direito penal: parte geral. 2ª ed. vol. I. Rio de Janeiro: 

Forense, 2004, p. 43. 
90 REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de direito penal: parte geral. 2ª ed. vol. I. Rio de Janeiro: 

Forense, 2004, p. 46. 
91 TELLA, Maria José Falcón y; TELLA, Fernando Falcón y. Fundamento e Finalidade da sanção: 

Existe um direito de castigar? Tradução de Claudia de Miranda Avena. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 214. 

92 STRENG, Franz. Strafrechtliche Sanktionen: Die Strafzumessung und ihre Grundlagen. 3.ed. 
Stuttgart: Kohlhammer, 2012, p. 20. 

93 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, volume 1 : parte geral, arts. 1º a 120. 7. 
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 547. 

94 ROXIN, Claus. Problemas Fundamentais de Direito Penal. Tradução de Ana Paula dos Santos 
et al. 3. ed. Lisboa: Vega, 2004, p. 26. 
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2.1.4 Finalidades das sanções tributárias 

 

Coimbra Silva95, relaciona, na sanção tributária, os seguintes elementos: a) 

seu pressuposto; b) o órgão competente para sua imposição; c) o procedimento a 

ser observado para sua imputação; d) seu conteúdo; e) sua função ou finalidade. 

Segundo Coimbra Silva96; a finalidade preventiva da sanção administrativa 

tributária procura desestimular o descumprimento do dever fiscal, mediante 

intimidação de seus possíveis infratores; a finalidade didática pretende educar e 

corrigir os desvios do infrator, auxiliando-o a compreender as determinações que 

não seguiu, ou por mau esclarecimento ou por interpretação diversa dos 

dispositivos da legislação tributária; a finalidade punitiva tem um caráter 

repressivo ao infrator; e a finalidade indenizatória intenciona reparar o dano 

causado ao Erário em virtude do inadimplemento integral e tempestivo das 

obrigações tributárias principais. 

Para Mariz de Oliveira97, atribui-se tríplice função para as sanções: a) 

punitiva, com a finalidade de apenar o infrator; b) reparatória, visando buscar o 

ressarcimento pelos danos causados; c) didática, a fim de desincentivar a prática 

futura de infrações pelo infrator e intimidar os demais contribuintes para seguirem 

a conformidade tributária.  

Ives Gandra da Silva Martins98 aponta cinco finalidades para as sanções: a) 

ressarcitórias, cujo objetivo exclusivo é permitir a reposição do tributo recolhido 

com atraso; b) punitivas, as quais ultrapassam os limites do ressarcimento, tendo 

em vista que o poder tributante deseja punir o contribuinte; c) desincentivadoras, 

superiores às punitivas, praticadas com dolo, fraude ou conluio, o que justifica a 

maior intensidade da sanção; d) implícitas, que se incorporam ao próprio tributo, 

nos casos de tributação penal; e e) corretivas, que se aplicam aos casos de 

infrações formais. O professor ressalta que toda sanção tributária objetiva o 

                                                           
95 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2007, 

p. 117. 
96 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2007, 

p. 118-126. 
97 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Sanções tributárias e denúncia espontânea. In MACHADO, Hugo 

de Brito (Coord.). Sanções administrativas tributárias. Fortaleza: Dialética / ICET, 2004, p. 400. 
No mesmo sentido SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 845. 

98 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Da sanção tributária. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 55-56. 
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pagamento do tributo, sendo elemento estrutural do direito tributário, resultando 

deste suas características essenciais. 

A função indenizatória não está inserida na finalidade das sanções 

tributárias. Especificamente, no caso da Lei do ICMS-SP, o Auditor Fiscal, ao 

lavrar o Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM, realiza os seguintes atos 

administrativos: a) constituir o crédito tributário, incluindo juros, de ofício, 

conforme prescrito pelos artigos 142 e 149, do CTN; b) constituir a multa punitiva 

cabível; c) notificar o contribuinte sobre o AIIM lavrado e instruções que lhe 

permitam recorrer do referido ato, caso assim o deseje. 

Tendo em vista que o presente trabalho será concentrado apenas no ato 

administrativo que constituiu a multa, esta tem caráter apenas preventivo e 

sancionatório. 

Bereijo99, com base na jurisprudência do Tribunal Constitucional espanhol, 

considera que o conceito de sanção tem sido empregado com um significado 

amplo, porém as sanções de caráter indenizatório ou compensatório não podem 

ser tratadas como sanções penais ou sanções administrativas tributárias, pois, 

para isso, existem os juros moratórios. 

No presente trabalho, adotar-se-á a teoria mista da finalidade, visto que as 

infrações tributárias não possuem somente uma única função, há predominância 

de uma em cada caso concreto e a doutrina e jurisprudência penal são mais ricas 

na análise do ilícito conjugado com o elemento culpabilidade do infrator. Portanto, 

há uma dupla finalidade da sanção tributária: preventiva e punitiva100. 

O legislador, ao prever a sanção administrativa tributária em abstrato, 

adota a teoria da prevenção geral positiva, pois analisa a sanção a ser aplicada 

sob a ótica prospectiva. O julgador, no entanto, sob a ótica retrospectiva, analisa 

a infração praticada em concreto e, nesse ponto, não é obrigado a considerar 

aspectos preventivos. 

O contribuinte tem um direito fundamental à propriedade. A norma 

sancionatória tributária é uma intervenção nesse direito fundamental, amparada 

pela necessidade que o Estado tem de obter receita que viabilize o cumprimento 

                                                           
99 BEREIJO, Alvaro Rodrigues. Principios constitucionales del derecho tributario sancionador. 

Revista de Direito Tributário, São Paulo, n. 80, p. 191, 1998.   
100  No mesmo sentido PACCIELO, Gaetano. As sanções do direito tributário. Caderno de 

Pesquisas Tributárias, vol. 4. São Paulo: Resenha Tributária, 1979, p. 134. Ver também: 
MASINA, Gustavo. Sanções tributárias: definição e limites. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 41-
48. 
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de seus deveres de prestar serviços essenciais à comunidade, tais como saúde e 

educação, para a concretização do Estado Democrático e Social de Direito. É 

importante que essa intervenção ocorra de forma justa, a fim de garantir que todo 

aquele que incorrer em uma infração tributária seja sancionado de acordo com o 

princípio constitucional da individualização da pena. Essa intervenção também 

auxilia na concretização do princípio da livre iniciativa.  

A livre concorrência, manifestação da livre iniciativa, está positivada no inc. 

IV, do art. 170, da CF/88 como um princípio da ordem econômica. Reflexo da 

liberdade humana, a liberdade de iniciativa significa que cabe ao Estado, na 

ordem econômica, um papel secundário, devendo reger-se pelo princípio da 

subsidiariedade, de forma que “não reprima a liberdade de iniciativa particular, 

mas antes a aumente, para a garantia e proteção dos direitos essenciais de cada 

indivíduo”101. 

O §4º, do art. 173, da CF/88 estipula que a lei reprimirá o abuso do poder 

econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e 

ao aumento arbitrário dos lucros. O abuso do poder econômico fica manifesto nas 

situações em que há desvio de sua finalidade constitucional, ou seja, nos casos 

de ser usado com o propósito de impedir a iniciativa de outros no campo 

econômico, ou de aumento arbitrário de lucros beneficiando aqueles que realizam 

um conluio com os detentores do poder102. 

As multas administrativas tributárias também devem ser proporcionais aos 

danos trazidos pelo sonegador de tributos ao princípio da livre concorrência. 

Como indica Rothmann103, a correlação entre tributação, sonegação e livre 

concorrência pode ser observada nos seguintes fenômenos: a) excessiva carga 

fiscal e/ou sua injusta distribuição; b) uso indiscriminado de benefícios fiscais, 

privilegiando setores mais próximos dos detentores do poder; c) viabilização de 

preços predatórios por meio do descontrole da fiscalização e da proliferação da 

pirataria e da sonegação. 

                                                           
101 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 29. ed. rev. e atual. 

São Paulo: Saraiva, 2002, p. 352. 
102 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22. ed. São Paulo. Malheiros, 

2003, p. 771. 
103 ROTHMANN, Gerd Willi. Tributação, Sonegação e livre concorrência. In: FERRAZ, Roberto 

(Coord.). Princípios e Limites da Tributação. v. 2. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 333. 
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Dentre os efeitos nocivos da sonegação, merecem destaque104: a) a 

redução na arrecadação, que acarreta uma diminuição dos recursos disponíveis 

pelo Estado para atender às necessidades coletivas; b) o aumento da carga fiscal 

para aqueles que cumprem suas obrigações fiscais, pois o Estado procura 

compensar as perdas da sonegação; c) a prejudicialidade à livre concorrência 

afastando investidores estrangeiros e atrasando o desenvolvimento nacional. 

As multas aplicadas pelo Direito Penal têm a finalidade de produzir efeitos 

sobre aquele que delinque e sobre a sociedade que representa, sendo, portanto, 

caracterizadas por um efeito preventivo que procura motivar o potencial infrator 

para se afastar da conduta proibida; caso o infrator a realize, será aplicada a 

sanção com caráter de prevenção especial105.  

O que distingue o crime tributário da sanção administrativa tributária é 

devido a ele representar um comportamento que afeta um bem jurídico digno de 

proteção penal106. A função do Direito Penal num Estado democrático de Direito é 

a proteção subsidiária de bens jurídicos fundamentais, que, no caso em estudo, é 

o da ordem tributária, como atividade administrada pelo Estado dirigida à 

arrecadação de ingressos e à gestão de gastos em benefício da sociedade107. 

O bem jurídico nos crimes tributários, segundo a visão patrimonialista, é o 

patrimônio da Fazenda Pública, enquanto que, para a visão funcionalista, é o 

custeio e o financiamento das atividades institucionais do Estado e das 

prestações sociais108. 

 

2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENAIS 

 

Coimbra Silva109 salienta que a doutrina inicialmente rejeitava reconhecer o 

poder sancionatório da Administração Pública, porque entendia que este deveria 

                                                           
104 ROTHMANN, Gerd Willi. Tributação, Sonegação e livre concorrência. In: FERRAZ, Roberto 

(Coord.). Princípios e Limites da Tributação. v. 2. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 361. 
105 BITENCOURT, Cezar Roberto. MONTEIRO, Luciana de Oliveira. Crimes contra a ordem 

tributária. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 28. 
106 BITENCOURT, Cezar Roberto. MONTEIRO, Luciana de Oliveira. Crimes contra a ordem 

tributária. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 29. 
107 BITENCOURT, Cezar Roberto. MONTEIRO, Luciana de Oliveira. Crimes contra a ordem 

tributária. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 33. 
108 BITENCOURT, Cezar Roberto. MONTEIRO, Luciana de Oliveira. Crimes contra a ordem 

tributária. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 35. 
109 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2007, 

p. 274. 
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ser concentrado no Poder Judiciário; porém, o Estado moderno tem ampliado sua 

atuação na sociedade, de forma a reconhecer a competência sancionatória da 

Administração Pública que, por sua vez, expandiu-se, inclusive, por motivos de 

despenalização de condutas. 

Logo, torna-se cada vez mais necessário que a atuação punitiva do Poder 

Executivo se submeta aos princípios gerais da repressão110, consolidando-se em 

Estado Democrático e Social de direito para poder oferecer garantias aos 

jurisdicionados. 

Justen Filho111 considera que o direito administrativo sancionador alberga 

todos os princípios fundamentais do direito penal. Com a finalidade de corroborar 

seu entendimento, destaca decisão do STJ, no julgamento do RMS 24.559/PR, 5ª 

T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 03 de dezembro de 2009, 

DJe 01 de março de 2010, a qual declara que a atividade sancionatória da 

Administração Pública se subsume aos princípios do processo penal comum. 

Segundo Paulo Coimbra112, a jurisprudência do Tribunal Constitucional 

espanhol já reconheceu que os princípios aplicáveis ao Direito Penal também, 

subsidiariamente, são aplicáveis ao Direito Administrativo Sancionador e, por uma 

extensão, ao Direito Administrativo Sancionador Tributário, por se tratarem de 

manifestações do ius puniendi do Estado  

Maurach113 ensina que a problemática da distinção entre ilícito 

administrativo e penal é recente, porque no Estado de polícia não se fazia tal 

distinção. O Direito Penal do Estado policial do Iluminismo era, na sua essência, 

inteiramente um Direito Penal Administrativo, que apresentava nova divisão 

técnica do trabalho entre os tribunais e as autoridades administrativas. 

Cerezo Mir114 relata que, com o Estado liberal, o Direito Penal tornou-se 

muito importante, por introduzir princípios de controle do ius puniendi estatal, 

como o princípio da legalidade, devido a ter sido necessária uma distinção entre 

                                                           
110 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2007, 

p. 274. 
111 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.090. 
112 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2007, 

p. 275. 
113 MAURACH, Reinhardt. ZIPF, Heinz. Derecho Penal. Parte General. Teoria General del 

Derecho Penal y estrutura del hecho punible. Tradução de Jorge Bofill Genzsch e Enrique 
Aimone Gibson. v.1. Buenos Aires: Ed. Astrea, 1994, p. 19. 

114 CEREZO MIR, JOSÉ. Curso de Derecho Penal Espanhol: Parte General. 4. ed. Madri: Tecnos, 
1994, p. 49. 
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ilícito administrativo e delito. Além disso, houve um crescimento das atividades 

regulatórias do Estado, o que aumentou a possibilidade de os cidadãos 

cometerem ilícitos administrativos.  

Conforme leciona Oliveira115, a expansão do Direito Penal é um fenômeno 

que tem ocorrido em vários países, como na Alemanha, na Espanha e também no 

Brasil. A jurista ressalta que a discussão entre as fronteiras das sanções 

administrativas e penais é um tema muito atual, e o fenômeno tem levado à 

introdução de normas penais para matérias antes tradicionalmente tratadas pelo 

Direito Administrativo, como aquelas relativas a infrações ao Direito Ambiental, ao 

Direito Econômico ou ao Informático. 

O Direito Penal deve ser aplicado quando nenhum outro tipo de sanção for 

eficiente para proteger o bem jurídico em risco, porque, dada a sua natureza, a 

aplicação desnecessária do Direito Penal pode banalizá-lo. Logo, é acertado o 

posicionamento de Agostini116 ao recomendar, ao legislador, um exame prévio 

sobre a necessidade de se enquadrar na legislação penal certos tipos de perigo 

abstrato e contravenções penais, visto que essas condutas são melhor tratadas 

no Direito Administrativo, tendo em vista ser frequente lidar com esse tipo de 

problema, aparentemente, com mais eficiência.  

Em conformidade com o pensamento de D’urso117, à medida que se 

aperfeiçoam as sanções administrativas, ter-se-á, no Direito Administrativo, um 

instrumento sancionador mais adequado e que poderá, inclusive, evitar de modo 

mais eficaz certas condutas infratoras, deixando para o Direito Penal apenas o 

mínimo necessário. 

                                                           
115 OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de. Direito de Intervenção e Direito Administrativo Sancionador: 

O Pensamento de Hassemer e o Direito Penal Brasileiro. Dissertação apresentada como 
exigência parcial à obtenção do Título de Mestre em Direito. Universidade de São Paulo: 2012, 
p. 101.   

116 AGOSTINI, Alexandra Comar de; HOSSEPIAN S. L. JUNIOR, Arnaldo. A invasão incondicional 
da Lei Penal e do Direito Administrativo Sancionador como Mecanismo de Legitimação e 
Controle do Poder Punitivo do Estado. In: BLAZECK. Luiz Mauricio Souza; MARZAGÃO 
JÚNIOR, Laerte Idalino (Coord.). Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 
2014. p. 30.   

117 D’URSO, Luiz Flávio Borges. Menos Direito Penal e Mais Direito Administrativo Sancionador. A 
Proibição da Acumulação de Sanções. In: BLAZECK, Luiz Maurício Souza; MARZAGÃO 
JÚNIOR, Laerte Idalino. (Coord.). Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 
2014, p. 206. 
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No mesmo sentido, Bereijo118 registra que o Comitê Europeu sobre 

Problemas Criminais entende como boa técnica a descriminalização de certas 

condutas, de forma que possam ser sancionadas apenas pelo Direito 

Administrativo Sancionador. O jurista registra que, na Espanha, houve um 

crescimento do poder sancionador da Administração Pública, em virtude de uma 

desconfiança da população no funcionamento do sistema penal. 

O presente trabalho entende que uma maior aproximação entre as sanções 

administrativas e penais, especialmente na área tributária, poderá trazer 

aperfeiçoamentos para a legislação do ICMS. Tendo em vista os diversos 

posicionamentos na doutrina sobre a questão da interseção entre o Direito Penal 

e o Direito Administrativo, examinar-se-ão, a seguir, as principais teorias 

existentes. 

 

2.2.1 Teoria diferenciadora 

 

Um dos expoentes da teoria diferenciadora é o jurista James Goldschmidt. 

Essa teoria sustenta que existem diferenças substanciais entre o ilícito 

administrativo e o penal, ou seja, a distinção é qualitativa. Goldschmidt defendia, 

conforme aponta Coimbra119, que as sanções administrativas eram uma forma de 

autoproteção dos interesses da administração pública. Hungria esclarece que o 

conceito de infração administrativa, para Goldschimdt, é o de uma omissão do 

dever de auxiliar a administração no sentido do bem público ou estatal120. 

Para poder esclarecer essa teoria de maneira adequada, é necessário 

mencionar que, em primeiro lugar, a teoria clássica, de base ética, fazia uma 

distinção no que se refere à lesão de um bem jurídico entre as infrações 

eticamente reprováveis e aquelas que significam um ato de desobediência, 

valorativamente neutro.  

                                                           
118 BEREIJO, Alvaro Rodrigues. Principios constitucionales del derecho tributario sancionador. 

Revista de Direito Tributário, São Paulo, n. 80, p. 193-194, 1998.  
119 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2007, 

p. 112. 
120 No original “Die Unterlassung der Unterstützung der auf Forderung des öffentlichen oder 

Staatswohls gerichteten Staatsverwaltung” (“GOLDSCHMIDT, James. Das 
Verwaltungsstrafrecht. Eine Untersuchung der Grenzgebiete zwischen Strafrecht und 
Verwaltungsstrafrecht. 1902; Was ist Strafrecht? In: Strafrechtliche Zeitung, 1, 1914 apud 
HUNGRIA, Nelson. Ilícito Administrativo e Ilícito Penal. Revista de Direito Administrativo. 
Seleção História, Rio de Janeiro, Renovar, 1991, p. 25). 
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Greco Filho121 complementa que, para Goldschmidt, as sanções 

administrativas seriam eticamente neutras e teriam a finalidade de responder às 

demandas imediatas de regulação e ordenação por parte da Administração 

Pública, enquanto que as sanções penais tratariam de condutas reprovadas 

eticamente, o que constituiria uma diferença ontológica em relação às sanções 

administrativas e as caracterizariam como pertencentes ao Direito Penal. 

Osório122 leciona que o Direito Administrativo pode e deve proteger valores éticos, 

logo esse não é um critério adequado de diferenciação entre as sanções 

administrativas e as penais. 

Com base nos ensinamentos de Ewald Wiederin123, sobre a visão de 

Feuerbach a respeito do assunto, afirma-se que o delito trataria apenas de 

violação dos direitos individuais, fossem eles privados ou estatais, enquanto que o 

propósito do Estado é a proteção da liberdade recíproca de todos. Portanto, as 

sanções penais possuiriam a finalidade de proteger o direito estatal e seus 

cidadãos. Nessa perspectiva, as violações referentes diretamente às obrigações 

dos cidadãos com o contrato social constituiriam crimes, em que os direitos 

originais do Estado ou do cidadão seriam violados, enquanto que, nas infrações 

administrativas, seria infringido o direito do Estado em relação a um dado 

comando do direito de polícia.  

Wiederin124 também indica que Reinhardt Franke procurou diferenciar o 

Direito Penal do Administrativo, do ponto de vista da gravidade da infração 

cometida, de forma que o Direito Administrativo reagiria às infrações menos 

graves, enquanto que o Direito Penal seria dedicado ao combate das infrações 

mais graves.  
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Lobo da Costa125 discorda dos juristas que entendem a distinção entre a 

sanção administrativa e a penal seria que somente nesta última haveria um 

caráter retributivo, enquanto na primeira há um caráter preventivo.  

Segundo Capez126, no Direito Penal, percebe-se uma finalidade retributiva e 

preventiva da penalidade, porque, na aplicação da sanção imposta pelo Estado 

ao delinquente, procura-se, ao mesmo tempo, atingir, por meio da pena privativa 

de liberdade, a finalidade retributiva, e das medidas aplicadas durante o período 

de prisão, alcançar a readaptação do agente e prevenir novas transgressões pelo 

efeito intimidatório provocado na coletividade.  

Conforme a definição de sanção administrativa elaborada por Osório127, no 

Direito Administrativo também é possível o reconhecimento da retribuição, tendo 

em vista o caráter aflitivo produzido, e da prevenção, considerando que a sanção 

tem alcance geral e é também voltada para o futuro. 

 Lobo da Costa128, adequadamente, discorda daqueles para quem somente 

a sanção penal produziria um aspecto estigmatizador: a estigmatização não seria 

uma finalidade buscada pelo Direito Penal ou Administrativo Sancionador, mas de 

um dado externo ao sistema, de forma que, por exemplo, o instituto da 

reincidência possa produzir um efeito estigmatizador tanto no Direito Penal como 

no Administrativo Sancionador. 

 Tomillo129 alerta que, em algumas situações, a administração terá o poder 

de sancionar infrações muito graves, as quais serão consideradas mais elevadas 

do que se impostas pelo Direito Penal. Sob a perspectiva adotada no presente 

trabalho, considera-se essa visão mais apropriada, especialmente nos casos em 

que a pena privativa de liberdade for suspensa. No mesmo sentido, direciona-se o 
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pensamento de Cerezo Mir130, que registra que o Direito Administrativo, às vezes, 

impõe sanções mais graves do que o próprio Direito Penal, de forma que o critério 

de gravidade da sanção não seria adequado para diferenciar as sanções 

administrativas das sanções penais, pois ambos os ramos do direito podem 

aplicar sanções igualmente graves. 

Bereijo131 registra relatório produzido pelo Ministério da Economia espanhol 

que constata, para os casos mais graves de delito tributário, ser possível haver 

mais impunidade da sanção penal do que se aplicada uma sanção administrativa. 

Portanto, a posição de Tomillo132 é a mais adequada, por considerar a tese 

diferenciadora, também conhecida como qualitativa, como superada na 

atualidade, visto que não é razoável deduzir as normas de Direito Penal a partir 

de uma ordem de valores ético-sociais; além disso, não seria fácil identificar quais 

normas pertenceriam a uma classe de transcendência ética. Por essa razão, essa 

teoria não será adotada no presente trabalho.  

Oportuno, inclusive, o comentário de Osório133, sobre o esforço, em vão, da 

doutrina em estabelecer critérios de diferenciação que, após longo período de 

elaboração, eram descartados, tendo em vista que o legislador, muitas vezes de 

um só golpe, alterava a lei no sentido de prescrever uma sanção administrativa 

para o que antes era apenado com uma sanção penal e vice-versa, derrubando 

bibliotecas inteiras. 

Bereijo134 também registra a adoção, na Espanha, da teoria diferenciadora 

por importantes juristas, tais como Garcia de Enterría, Albiñana, Sainz Moreno, 

devido a considerarem que as sanções administrativas são de autoproteção, 

caracterizadas por uma indiferença ético-social, em que não há preocupação com 

a proteção de bens jurídicos. Essa tese é radicalmente rejeitada por Roxin135, 

porque considera o Direito Administrativo também protetor de bens jurídicos.  
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2.2.2 Teoria unitária 

 

Segundo Lobo da Costa136, a teoria unitária sustenta que o Direito Penal e 

o Direito Administrativo Sancionador possuem a mesma natureza, ou seja, não 

existe um critério essencial que os diferencie, sendo que o poder sancionatório 

outorgado ao Estado é refletido tanto nas sanções penais como nas sanções 

administrativas, já que tanto o Direito Penal quanto o Direito Administrativo seriam 

manifestações de mesmo ius puniendi estatal. Esta tese também é considerada 

como quantitativa. 

Os defensores da teoria unitária argumentam que o Direito Penal e Direito 

Administrativo Sancionador possuem a mesma finalidade, ou seja, tutelar bens 

jurídicos. Cerezo Mir137, por exemplo, não considera excluir o conceito de 

proteção a bem jurídico do Direito Administrativo Sancionador, por isso se torna 

ultrapassada a antiga distinção que reconhecia apenas ao Direito Penal a função 

de tutelar bens jurídicos, enquanto que caberia ao Direito Administrativo 

Sancionador a sanção em função da mera violação de normas jurídicas. Sob essa 

ótica, considerava-se que o Direito Penal tutelaria bens jurídicos centrais e o 

Direito Administrativo Sancionador, bens jurídicos periféricos.  

Segundo Roxin138, é incorreto afirmar que o Direito Administrativo não 

tutele bens jurídicos; já para Cerezo Mir139, o ilícito administrativo e o ilícito penal 

possuem o mesmo conteúdo material e a mesma estrutura lógica. 

Hungria140 entende que não há diferença ontológica entre o ilícito 

administrativo e o ilícito penal, pois cabe ao legislador determinar se a sanção a 

ser aplicada ao ilícito será administrativa, penal ou ambas, com base em critérios 

de conveniência e oportunidade, variáveis no tempo e no espaço, de acordo com 

os interesses do Estado e da sociedade. Posicionamento semelhante é 
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encontrado em Ferreira141, contudo Cretella Júnior142 diverge: para os ilícitos 

sancionados por normas pertencentes ao Direito Penal e também ao Direito 

Administrativo, não há diferença ontológica; porém, isso não ocorre para aqueles 

ilícitos sancionados apenas pelo Direito Administrativo, denominados ilícitos 

administrativos puros, visto serem ontologicamente diferentes dos ilícitos penais 

porque afetam somente a Administração Pública, ao passo que os penais afetam 

a sociedade.  

Cerezo Mir143 sustenta, com base em Hans Welzel, que o legislador não 

cria normas para gerar obediência nos cidadãos, mas para evitar danos, existindo 

uma linha relacionada ao ilícito material a partir do núcleo central do Direito Penal, 

que caminha em direção ao ilícito administrativo e que se atenua, sem 

desaparecer. 

Fábio Goldschmidt144 argumenta favoravelmente à tese unitária, porque o 

Direito Penal teria consolidado seus princípios fundamentais, de forma que o 

Direito Administrativo Sancionador deveria se aproveitar dessa experiência. Além 

disso, os princípios do Direito Penal promovem uma garantia maior aos direitos 

dos administrados. Finalmente, conclui o jurista, o Direito Penal e o Direito 

Administrativo Sancionador fariam parte de um direito punitivo estatal único.  

No que se refere à individualização da sanção, é possível que seja 

realizada tanto no Direito Administrativo como no Penal. Osório145 entende que o 

princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inc. XLVI, da 

Constituição Federal, é aplicável às sanções administrativas, concordando com 

Régis146. 
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Segundo Osório147, a individualização da pena, no Direito Administrativo, 

realiza-se em três etapas distintas. A primeira consiste na definição, em abstrato, 

das sanções pelo legislador, com os regulamentos e as normas administrativas 

caracterizando a tipicidade. A segunda consiste na aplicação da sanção, no caso 

concreto, pela administração, ressaltando-se que a motivação é um elemento 

essencial do ato administrativo. Por último, tem-se a etapa da execução. 

A concretização da atividade sancionatória da Administração Pública, ainda 

que para tutelar interesse público, deve obedecer ao princípio da culpabilidade, 

comum às sanções jurídicas surgidas de violação a normas de Direito Público, de 

forma que, somente em casos de exceção, exigindo-se bem fundamentada 

justificativa, poderia se admitir a responsabilidade objetiva, ou seja, a regra seria 

ter o elemento de culpabilidade como requisito para configurar a infração à norma 

de Direito Público. A sanção imposta pelo Poder Público visa a proteção do 

interesse público, respeitando-se o princípio da proporcionalidade, para que o 

Poder Judiciário possa controlar os atos administrativos com base nesse 

princípio. 

Segundo Garcia148, os defensores da tese unitária entendem que existiriam 

diversas características comuns entre a sanção administrativa e a sanção penal, 

de forma que se poderia apontar para um Direito Público Sancionatório, que 

consideraria haver uma raiz comum do ius puniendi estatal subdividida em Direito 

Administrativo Sancionador e Direito Penal149. Dessa forma, a sanção penal seria 

tratada pelo processo criminal sob a competência do Poder Judiciário, e a sanção 

administrativa, sob a competência do Poder Executivo150, que exerceria sua 

função sancionadora “consubstanciada na apuração e sancionamento de atos 

ilícitos praticados na esfera de competência dos órgãos administrativos”151, 

também podendo ser considerada uma jurisdição sancionadora da administração 

pública. 
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Aftalión152, defensor da tese unitária, relaciona os principais argumentos 

contrários e os rebate um a um. O primeiro defende que os delitos determinam a 

presença de dolo ou culpa, enquanto que as infrações administrativas tributárias 

exigem apenas o nexo causal. O jurista discorda da aplicação da 

responsabilidade objetiva e defende o emprego do conceito de reprovabilidade, 

utilizado na caracterização dos delitos e extensível às infrações administrativas. 

Segundo o jurista153, o segundo argumento defende que o interesse 

protegido pelo Direito Penal Administrativo é o relativo à tutela de interesses 

administrativos, enquanto que o Direito Penal tutela interesses individuais 

juridicizados. Em sua discordância, Aftalión aponta ser muito duvidosa essa 

diferenciação, exemplificando com as infrações aos costumes. Apesar do 

interesse tutelado ser o mesmo, algumas infrações são punidas – o autor refere-

se ao direito argentino, com sanções penais, como as publicações obscenas, 

enquanto outras são sancionadas pelo direito administrativo. 

O terceiro argumento é relativo às suas finalidades administrativas, que as 

diferenciariam das sanções penais. Aftalión154 rejeita a argumentação com base 

na jurisprudência da Suprema Corte argentina, que classifica as sanções em civis, 

que teriam caráter reparatório, e em penais, com caráter preventivo-repressivo. 

Não haveria, dessa forma, nenhum espaço para caracterizar sanções com 

finalidades administrativas. 

O quarto argumento é relativo à sua executoriedade, tendo em vista que as 

sanções penais só poderiam ser impostas após o trânsito em julgado de sentença 

judicial penal. Aftalión155 discorda, porque o administrador possui recursos 

judiciais que impedem a executoriedade das sanções administrativas, já que 

estas também só podem ser executadas após trânsito em julgado judicial. 

O quinto e último argumento refere-se ao sujeito ativo da infração 

administrativa poder ser pessoa física ou jurídica, enquanto que a infração penal 
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admite somente a pessoa física. Aftalión156 refuta o argumento, esclarecendo que 

a tese da responsabilidade penal da pessoa jurídica tem sido, paulatinamente, 

adotada por vários países, entendendo que a Argentina também deve seguir, no 

futuro, essa tendência.  

Coimbra Silva157 alerta sobre a incompatibilidade da tese unitária do ius 

puniendi com os princípios diretivos repressivos da União Europeia, tendo em 

vista que cada Estado membro possui regime jurídico punitivo próprio. Conclui o 

professor, em apertada síntese, que apesar de reconhecer uma “identidade 

estrutural e teleológica, e a similitude ontológica entre infrações”, no caso de 

infrações cíveis, comerciais, trabalhistas, processuais, administrativas, tributárias, 

ambientais, eleitorais, urbanísticas e outras, não é possível a conclusão de que 

essas infrações: a) possuam a mesma natureza jurídica; b) endossem a tese de 

as sanções aplicadas derivarem de um poder estatal sancionatório único; c) 

estejam subordinadas a um único ramo do direito, portanto possuam uma regime 

jurídico único. Adota-se essa fundamentação no presente trabalho e conclui-se 

pela rejeição da teoria do poder unitário sancionador estatal. 

Logo, o mais adequado é a discordância da tese da unicidade do poder 

punitivo estatal, porque há diferenças substanciais entre o regime jurídico das 

sanções administrativas tributárias e das sanções penais tributárias. Há 

necessidade de se definir princípios comuns, com base na Constituição, que 

possam garantir o direito de defesa do administrado, as chamadas garantias 

mínimas158. Rejeita-se a tese de um Direito Público punitivo único: o que ocorre é 

a necessidade de um reconhecimento, no campo constitucional, de cláusulas 

comuns ao Direito Penal e ao Direito Administrativo Sancionador. Esse tema será 

aprofundado no Capítulo 3, ao ser discutida a natureza jurídica da infração 

administrativa tributária. 
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2.2.3 Teoria quantitativo-qualitativa ou mista ou eclética 

 

A teoria eclética, também conhecida como tese mista, tem como 

fundamento admitir que, em um primeiro momento, existe uma diferença 

quantitativa entre a infração administrativa e a penal, mas não fica descartada a 

diferença qualitativa. Sustenta-se que a qualitativa surge pelo contraste existente 

entre os delitos centrais do sistema e as infrações administrativas. Nessa 

perspectiva, há um ponto em que a diferença quantitativa se transforma em 

qualitativa, entretanto existe um limite para o qual a quantidade se transforma em 

qualidade159, porque os delitos têm certo peso e requerem um castigo penal, 

diferentemente dos delitos considerados como bagatela, qualificados como 

contravenções160. 

Sob essa ótica, haveria uma diferença ontológica entre os delitos e os 

ilícitos administrativos somente nos extremos que integram as duas áreas. 

Haveria um conjunto de condutas proibidas que, pela sua gravidade, constituiriam 

o núcleo do Direito Penal e causariam lesão aos direitos fundamentais, por 

exemplo crimes contra a vida, portanto seriam muito diferentes das condutas que 

violam os deveres dos administrados e poderiam ser submetidas às sanções do 

Direito Administrativo161.   

Greco Filho162 explica que há maior reprovabilidade pela sociedade na 

conduta de dirigir com excesso de velocidade, por exemplo, do que em relação à 

conduta que viola um bem ambiental, com a consequente sanção ambiental, cujo 

caráter é penal no ordenamento jurídico brasileiro.  

A teoria mista reconhece um espaço de transição entre as infrações mais 

brandas do Direito Administrativo, que estariam fora do núcleo duro de proteção 

penal, e as mais graves do Direito Penal. Portanto, a inclusão de infrações 

administrativas no Direito Penal seria apenas por critério normativo do legislador. 

A diferença qualitativa somente é evidente nos casos extremos de gravidade das 
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sanções, enquanto que as outras condutas se localizam na zona cinzenta, em 

que não haveria nenhum impedimento para que fossem tratadas no Direito Penal 

ou no Administrativo163.  

Segundo Garcia,164 a sociedade moderna, chamada “sociedade de risco 

(Risikogesellschaft)”, implica a responsabilidade de o Estado garantir que os 

administrados tenham um comportamento voltado a prevenir os possíveis riscos. 

Portanto, nesse contexto, a tarefa mais importante não é reprimir a produção de 

danos, característica típica do Direito Penal, e nem a produção de riscos 

concretos, também contida por tipos contidos no Direito Penal, mas sim coibir a 

criação de riscos em abstrato, atividade típica do Direito Administrativo. 

 Segundo Reale Júnior165, o crime de perigo abstrato pune ações que, 

atendendo à natureza das coisas, tragam “ínsitas um perigo ao objeto da tutela”, 

sendo um desafio para o Direito Penal contemporâneo a limitação na utilização 

deste tipo penal, correndo-se o risco de criar normas inconstitucionais. Como 

exemplo, o professor cita a utilização de cláusulas gerais, como no crime de 

gestão temerária do art. 4º, da Lei nº 8.492/86, em que se pode determinar quais 

condutas seriam perigosas ao sistema financeiro, como feito no Anteprojeto de 

Parte Especial do Código Penal; porém, o legislador, preferiu não especificar as 

condutas. 

 Para o professor, deve sempre haver um perigo na conduta, revelado pela 

experiência, numa presunção iuris tantum, de forma que seja possível haver 

prova em contrário da inexistência do perigo, ficando assim adequada a figura do 

perigo abstrato à exigência da lesividade “dentro de um direito penal garantista, 

quando se expande a criação de figuras de perigo abstrato na proteção de bens 

jurídicos universais, como o meio ambiente”166. 

Não deve ser tarefa do Direito Penal se preocupar com os riscos em 

abstrato, pois o Direito Administrativo Sancionador possui ferramentas mais 

adequadas, como a responsabilização da pessoa jurídica. Nesse sentido, apoia-

                                                           
163 GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. A Corrupção e o Direito Administrativo 

Sancionador. In: BLAZECK. Luiz Mauricio Souza; MARZAGÃO JÚNIOR, Laerte Idalino 
(Coord.). Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 332. 

164 GARCIA, Alejandro Nieto. Derecho administrativo sancionador. 5. ed., Madri: Tecnos, 2012, p. 
325. 

165 REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de direito penal. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 279. 
166 REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de direito penal. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 280. 
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se a tese mista por, entre outros motivos, entender que a punição ao risco criado 

em abstrato não é tarefa do Direito Penal, o que compromete a tese unitária. 

Garcia167 narra que muitos penalistas espanhóis desejam a exclusão dos 

crimes de perigo abstrato do Código Penal espanhol, por considerarem que não 

se pode regular o desenvolvimento ordenado de determinadas atividades 

perigosas exclusivamente por meio da criação de tipos penais. Ele recomenda a 

sua transformação em tipos do Direito Administrativo Sancionador. 

Garcia168 discute ainda uma outra diferença substancial entre o Direito 

Administrativo Sancionador e o Direito Penal moderno: enquanto que o último é 

caracterizado, pela sua natureza garantista, por processos demorados e por uma 

enorme dificuldade de adaptação com as técnicas criminosas utilizadas 

atualmente, o primeiro possui um processo mais ágil e mais adaptado às 

características infracionais de cada setor específico (telecomunicações, energia 

elétrica etc.). O delito criminoso é um fenômeno anômalo, ao passo que a infração 

empresarial é um fenômeno cotidiano enfrentado pelos administrativistas. É 

comum encontrar nas grandes empresas uma gama de infrações administrativas 

que geram processos nos quais dificilmente é possível a identificação da pessoa 

infratora, porém não há dúvida da existência da ocorrência da infração sob a 

responsabilidade da empresa autuada. 

A figura 1, a seguir, apresenta como são dispostas as infrações, de acordo 

com o ramo do Direito que as contemplam. 

                                                           
167 GARCIA, Alejandro Nieto. Derecho administrativo sancionador. 5. ed., Madri: Tecnos, 2012, p. 

315. 
168 GARCIA, Alejandro Nieto. Derecho administrativo sancionador. 5. ed., Madri: Tecnos, 2012, p. 

351. 
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Figura 1 - Ilícito Administrativo e Ilícito Penal 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Foram abordadas neste Capítulo teorias que tratam das diferenças e das 

intersecções entre o Direito penal e o Direito Administrativo. De maneira 

resumida, a teoria unitária sustenta que não existe diferença substancial entre as 

sanções do Direito Penal e as do Direito Administrativo Sancionador, visto que 

desenvolvem critérios que afirmam uma unidade existente entre os dois ramos do 

direito. Estes, por sua vez, teriam uma raiz comum: o ius puniendi, o que permite 

ao Estado punir por meio de sanções penais ou administrativas. 

A teoria diferenciadora sustenta que entre o Direito Penal e administrativo 

existem divergências substanciais, em razão de as consequências jurídicas de 

cada ramo serem diferentes por se tratarem de ações com uma diferença 

qualitativa. 

Para o presente trabalho, a teoria eclética é mais interessante, sob o ponto 

de vista doutrinário, porque elucida de forma mais adequada as relações entre as 

sanções penais e as administrativas, já que, conforme exposto, existem sanções 
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administrativas que dificilmente podem ser, no futuro, definidas pelo legislador 

como de caráter penal, tal como a infração de estacionar em local proibido ou a 

de descumprimento de obrigação acessória. De acordo com a figura 1, a 

aplicação da sanção considera a gravidade da infração em relação ao bem 

jurídico protegido pela norma sancionadora e a culpabilidade do agente. Para o 

caso do descumprimento de obrigação tributária acessória (ponto “B” do gráfico), 

a infração não é de grande gravidade e também não houve dolo do agente, 

estando dessa forma sempre vinculada ao Direito Administrativo Sancionador 

Tributário, sendo difícil imaginar uma justificativa para punir essa conduta no 

Direito Penal.  

Por outro lado, ainda em relação à figura 1, percebe-se que o homicídio 

doloso (ponto “A” do gráfico) será considerado de alta gravidade, pois afeta o bem 

jurídico vida, cuja característica, dada sua relevância, torna-o um bem jurídico 

protegido pela norma sancionadora penal. Portanto, em harmonia com o 

entendimento de Tomillo169 há delitos que não possuem e não possuirão um 

correspondente no Direito Administrativo, assim como há infrações 

administrativas sem um correspondente penal. 

No entanto, para infrações que possuem uma sanção correspondente no 

penal e no administrativo, caberá ao legislador definir a política adotada e, 

portanto, a tese eclética é mais adequada ao tratamento da questão da relação 

entre as sanções penais e as sanções administrativas, porque melhor elucida as 

peculiaridades entre os dois tipos de sanções. 

No Direito Tributário, a maior parte das sanções administrativas tributárias 

não possuem correspondente no Direito Penal, porque, na maioria dos casos, o 

contribuinte deixa de pagar o tributo, mas não há a constatação, com a respectiva 

prova, da existência de dolo, fraude ou simulação, o que inviabiliza a condenação 

criminal. 

Portanto, apenas em uma pequena quantidade de casos será aplicável 

uma sanção penal tributária cumulativamente com uma sanção administrativa 

tributária. Somente nos casos em que há essa cumulação é que se pode afirmar 

que ontologicamente o ilícito administrativo e o ilícito penal serão os mesmos, 

havendo perfeita identidade. 

                                                           
169 TOMILLO, Manuel Gómez. Derecho administrativo sancionador. Parte general: teoría general y 

práctica del Derecho penal administrativo. Pamplona: Aranzadi, 2008, p. 70. 
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2.3 INTERDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEIS E PENAL 

 

O ordenamento jurídico brasileiro prevê a possibilidade da cumulação de 

sanções em esferas jurídicas distintas, já que a doutrina170 e jurisprudência 

entendem haver uma autonomia entre as esferas cíveis (não penais) e penal. 

Em relação à jurisprudência, cabe citar, como exemplo, o julgamento do 

MS 23401/DF171 pelo Supremo Tribunal Federal. Tratava-se de um servidor 

policial demitido por ter recebido propina e pleiteava a suspensão do processo 

administrativo disciplinar devido a entender que este deveria aguardar a 

conclusão da ação penal instaurada contra ele por crime contra a administração 

pública. O pleito foi indeferido com a fundamentação de haver autonomia entre as 

instâncias administrativa e penal. A importante decisão também enumerou os 

seguintes precedentes: MS 21.294- DF, Relator Ministro Sepúlveda Pertence; MS 

21.293-DF, Relator Ministro Octavio Gallotti; MMSS 21.545-SP, 21.113-SP e 

21.321-DF, Relator Ministro Moreira Alves; MMSS 21.294-DF e 22.477-AL, 

Relator Ministro Carlos Velloso.  

Sempre que o tema da cumulação de sanções é mencionado, o princípio 

do non bis in idem, aquele segundo o qual ninguém pode ser penalizado duas 

vezes pela mesma infração, baseada num mesmo fato, vem à tona.  

São vários ordenamentos jurídicos com previsão no mesmo sentido. O nº 

5, do art. 29, da Constituição de Portugal, de 1976 estabelece que “ninguém pode 

ser julgado mais de uma vez pela prática do mesmo crime”. Já o art. 103, da 

Constituição da Alemanha, de 1949 estabelece que “ninguém será castigado 

várias vezes pelo mesmo fato com fundamento na lei penal geral”. Por sua vez, o 

item 4, do art. 8º, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São 

José da Costa Rica) estabelece que “o acusado absolvido por sentença transitada 

em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos”.  A 

Convenção Americana foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro por meio 

do Decreto nº 678/92, por isso se entende que o princípio non bis in idem vigora 

                                                           
170 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

1.091 . Também no mesmo sentido JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 
11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.100. 

171 STF. MS 23401/DF Relator: Min. Carlos Velloso, julgamento: 18/03/2002, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 21 abr. 2015. 
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também no Brasil. Como demonstração dessa afirmativa, examina-se a súmula nº 

19 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que “É inadmissível segunda 

punição do servidor público baseada no mesmo processo em que se fundou a 

primeira”. 

No Direito Tributário, por exemplo, quando um contribuinte pratica atos 

sujeitos à incidência do tributo e, no entanto, dolosamente deixa de pagar o tributo 

devido, poderá estar sujeito à sanção administrativa por não ter cumprido 

obrigação tributária principal, e, cumulativamente, estará sujeito à sanção penal 

prevista na Lei nº 8.137/90 que trata de crimes contra a ordem tributária, o que 

não implica em violação ao princípio non bis in idem. 

Tendo em vista a independência de instâncias criminal e administrativa, a 

doutrina e jurisprudência consideram que não se viola o princípio do non bis in 

idem ao se aplicar a cumulação de sanções, porque as responsabilidades (penal 

e administrativa) são diferentes, impostas em esferas distintas e por motivos 

distintos172. No mesmo sentido, tem-se a súmula nº 37 do Superior Tribunal de 

Justiça, que prescreve: “São cumuláveis as indenizações por dano material e 

dano moral, oriundos do mesmo fato”, e a súmula nº 387, também do STJ, que 

prescreve “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”. 

Interessante observar que a União Europeia também acata o princípio do 

non bis in idem, para a qual a cumulação de sanções não viola esse princípio, 

como se constata na decisão do Tribunal de Justiça Europeu nº C-617-10173. 

Nesse processo, o Tribunal sueco questiona o Tribunal de Justiça Europeu, a fim 

de discutir se a aplicação de uma sanção administrativa fiscal, conjuntamente 

com a aplicação de uma sanção criminal tributária, viola o princípio do non bis in 

idem, insculpido no art. 50, da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, que por sua vez estabelece o direito a não ser julgado ou punido 

penalmente mais do que uma vez pelo mesmo delito. 

                                                           
172 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

952. 
173 Ver decisão nº C-617/10 do Tribunal de Justiça Europeu de 26/02/2013 (ECLI:EU:C:2013:105). 

Disponível em <http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-617/10>. Acesso em: 25 abr. 
2015. 
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O Tribunal de Justiça Europeu174 entendeu que não há violação do art. 50 

da Carta Europeia pelo fato de um Estado-Membro impor, para um mesmo ilícito 

fiscal – relativo ao Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) –, uma combinação de 

sanção administrativa fiscal e sanção penal, com o objetivo de garantir a cobrança 

da totalidade das receitas provenientes do IVA e proteger os interesses do 

Estado-Membro. No caso em que for observada na sanção fiscal um caráter 

penal, haverá violação ao referido artigo. Para a verificação da existência do 

caráter penal de uma sanção administrativa, é necessário que sejam analisados 

três critérios: a) a qualificação jurídica da infração no direito interno; b) a própria 

natureza da infração; e c) a gravidade da sanção suscetível de ser aplicada ao 

infrator. 

Apesar de se aplicar no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da 

autonomia das instâncias cíveis e penal, a “independência não é absoluta”175, 

porque há situações em que existe uma comunicabilidade entre essas instâncias 

sem haver uma violação a esse princípio. Nesse sentido, o que se pretende 

discutir é a repercussão da sentença judiciária no processo administrativo, em 

geral, e no processo administrativo tributário, em particular, com amparo na 

doutrina e jurisprudência. 

 

2.3.1 O conceito de jurisdição 

 

Para se tratar da jurisdição, parte-se da premissa de que o poder estatal 

não pode ser ilimitado: uma das técnicas para a limitação do poder é a sua 

divisão funcional, ou seja, “repartir o exercício do poder político por vários órgãos 

diferentes e independentes, segundo um critério variável, em geral funcional ou 

geográfico”176.  

Adotando-se um critério funcional, tem-se que o Estado possui as “funções 

legislativa, administrativa (ou executiva) e jurisdicional”177. O que caracteriza cada 

                                                           
174 Ver decisão nº C-617/10 do Tribunal de Justiça Europeu de 26/02/2013 (ECLI:EU:C:2013:105). 

Disponível em: <http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-617/10>. Acesso em: 25 abr. 
2015. 

175 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 
1.092. 

176 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 29. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2002, p. 130. 

177 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 29. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2002, p. 131. 
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um dos Poderes é a predominância178 de uma função, pois o Poder Executivo 

legisla por meio de regulamentos e medidas provisórias, enquanto que o Poder 

Judiciário administra quando organiza seu secretariado e o Poder Legislativo 

julga, quando o Senado trata dos crimes de responsabilidade do Presidente da 

República179. 

O entendimento de jurisdição adotado neste trabalho é baseado na 

definição de Dinamarco, o qual considera essencial a função de o Estado, ao 

resolver as lides propostas, impor o direito vigente, interpretado pelos juízes 

integrantes do Poder Judiciário, únicos competentes a estabelecer a última 

palavra em relação às divergências suscitadas pelos administrados.180 

Assim, a função jurisdicional, realizada por meio de um processo judicial, é 

entendida como “um sistema de composição de conflitos ou interesses ou sistema 

de composição de lides”181, o qual é um monopólio do Poder Judiciário, conforme 

estabelecido pelo inc. XXXV, do art. 5º, da CF/88. Esse dispositivo constitucional 

prescreve que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ter sua apreciação, por 

parte do Poder Judiciário, afastada por intermédio de lei. 

A questão sobre a separação entre jurisdição e administração não é 

simples e julga-se que o critério orgânico é o mais adequado, sob o ponto de vista 

constitucional, pois, ao adotá-lo, o legislador constituinte estabeleceu, como 

jurisdição, o que está na competência dos órgãos judiciários, e como 

administração, o que há na competência dos órgãos do Poder Executivo.182 

A doutrina considera que a atividade de legislar é primária e a jurisdicional 

e administrativa são subsidiárias183, ressaltando que o Poder Judiciário também 

                                                           
178 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 86. 
179 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 29. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2002, p. 133. 
180 “função exercida pelo Estado através de agentes adequados (os juízes), com vista à solução 

de conflitos interindividuais ou supra-individuais e aos demais escopos do sistema processual. 
Entre esses escopos está o de atuação do direito material, tradicionalmente apontado como 
fator apto a dar à jurisdição uma feição própria e diferenciá-la conceitualmente das demais 
funções estatais – pois nenhuma outra é exercida com o objetivo de dar efetividade ao direito 
material em casos concretos. Conceitua-se a jurisdição como função do Estado, destinada à 
solução imperativa de conflitos e exercida mediante a atuação da vontade do direito em casos 
concretos.” (DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. I, 4. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 309). 

181 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 
2003, p. 550. 

182 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 
2003, p. 552. 

183 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 
156-158. 
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pode exercitar uma atividade primária ao dissolver o vínculo matrimonial, porque o 

processo judicial, neste caso, constitui um remédio primário para a solução dos 

conflitos184. 

Portanto o sistema nacional, de jurisdição una, não prevê função 

jurisdicional para os Tribunais de Contas, nem para o Tribunal Marítimo, 

tampouco para o Tribunal de Impostos e Taxas, para qualquer contencioso 

administrativo “ou qualquer outro órgão não integrado na estrutura do Poder 

Judiciário”185. O sistema adotado pelo Brasil não admite que existam órgãos 

tratando do contencioso administrativo paralelamente ao Poder Judiciário, num 

sistema de dualidade jurisdicional, pois não se aceita que a administração pública 

exerça “função jurisdicional sobre lides de que a Administração Pública seja parte 

interessada”186. 

Em relação ao controle judicial sobre os atos administrativos, Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro187 leciona que, no caso dos atos vinculados, não há nenhuma 

restrição porque todos os elementos estão definidos em lei, sendo possível a 

análise da conformidade do ato em relação à lei. Porém, para os atos 

discricionários, o controle judicial deve respeitar a discricionariedade 

administrativa. Portanto, às questões relativas ao mérito, ou seja, aquelas que 

tratam da oportunidade e da conveniência do ato administrativo, não cabe o 

controle judicial, porque são reservadas à apreciação subjetiva da Administração 

Pública, respeitando-se os limites em que a discricionariedade for assegurada por 

lei. 

O constituinte preocupou-se em criar instrumentos que viabilizassem a 

qualquer cidadão, por meio de ação popular, acionar o Poder Judiciário para 

anular ato lesivo ao patrimônio público, conforme o inc. LXXIII, do art. 5º, da 

CF/88. Também se preocupou o legislador constitucional em prescrever, 

conforme art. 37, que a administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deve 

obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. 

                                                           
184 DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. I, 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2004, p. 316. 
185 ARAÚJO, Edmir Netto de. Mandado de Segurança e autoridade coatora. São Paulo: LTr, 2000, 

p. 8.  
186 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 897. 
187 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 263. 
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Meirelles188 destaca que decisão jurisdicional (ou ato jurisdicional) e 

decisão judicial são espécies do gênero jurisdicional. Enquanto que a primeira 

trata de aplicar o direito para decidir controvérsias sujeitas à apreciação do 

respectivo órgão competente, a segunda cuida de decisão que faz coisa julgada 

em sentido formal e material. 

Outra posição tem Araújo189, pois entende que a decisão judicial é gênero e 

cuida da atividade do Poder Judiciário tanto sob o aspecto formal quanto sob o 

material. A atividade contenciosa (“aplicação contenciosa da lei ao caso 

concreto”) é atividade fim e faz coisa julgada, constituindo-se em ato jurisdicional; 

já a atividade não contenciosa é atividade meio. 

A perspectiva adotada no presente trabalho é a que considera como 

atividade jurisdicional aquela que faz coisa julgada e é privativa do Poder 

Judiciário. 

 

2.3.2 O conceito de ilícito e cumulação de sanções 

 

O ilícito é uma formulação genérica que possui, como elementos 

constitutivos, o ato ou omissão humanos, a infringência a uma norma legal, o 

dano e a responsabilidade190.  

A qualificação do ilícito depende do dano que este acarreta ao bem jurídico 

tutelado pelo ordenamento. Quando o ilícito atinge o bem jurídico chamado bom 

funcionamento da Administração Pública e apenas este, tem-se o chamado ilícito 

administrativo puro191.  

Se, por outro lado, o ilícito atentar contra a hierarquia, não havendo 

consequências penais, tem-se o ilícito administrativo puro disciplinar. Assim 

ocorre na insubordinação, e, caso atente contra a boa ordem do serviço público, 

tem-se o ilícito administrativo puro funcional ou não disciplinar (por exemplo, 

participar de gerência, comércio na repartição etc.). Já o ilícito tipificado na lei 

penal (desobediência, ofensas físicas contra superior, em serviço etc.) também é 

                                                           
188 MEIRELLES, Hely Lopes. O processo administrativo e em especial o tributário. São Paulo: 

Resenha Tributária, 1975, p. 10. 
189 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

894. 
190 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

975. 
191 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

977. 
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tipificado na lei administrativa, denominado ilícito administrativo criminal 

disciplinar. Por fim, o ilícito tipificado como crime, sem violação da hierarquia 

(abandono de cargo, advocacia administrativa etc.) também está tipificado na lei 

administrativa, denominado ilícito administrativo criminal funcional192. 

O ilícito é gênero: as espécies definem-nos como ilícitos penal, 

administrativo, civil e outros, dependendo da norma disciplinadora que será 

aplicada para apurar as responsabilidades e determinar as sanções193. 

Justen Filho194 denomina de ato ilícito funcional aquele que “consiste na 

conduta reprovável, omissiva ou comissiva, praticada por servidor e infringente de 

dever jurídico a ele imposto por lei”. 

Havendo a cumulação de processos, é lícito indagar se o processo 

administrativo disciplinar deve ou não aguardar o desfecho do processo criminal; 

contudo, não existe essa necessidade, tendo em vista os exemplos a seguir 

descritos. 

No caso do processo administrativo tributário, haverá algumas diferenças 

em relação ao processo administrativo disciplinar, conforme será visto mais à 

frente. 

O art. 132, da Lei nº 8.112/90 estabelece a penalidade de demissão do 

funcionário público federal. Suponha-se a abertura de um processo administrativo 

disciplinar para apurar se houve recebimento, por parte de servidor público 

federal, de vantagem pecuniária para beneficiar terceiro, fato que, caso 

confirmado, subsume-se ao inc. IX, do art. 117, da Lei nº 8.112/90 (“valer-se do 

cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da 

função pública”). 

Entretanto, para tal caso, o art. 132, da Lei nº 8.112/90 prevê a pena de 

demissão, consequentemente a Administração Pública não precisa esperar a 

finalização do processo criminal, porque já existe a penalidade administrativa 

prevista; além disso, as esferas penal e administrativa são independentes. 

Quando não há dúvida da ocorrência da infração, porque foi devidamente 

                                                           
192 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

977. 
193 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

976. 
194 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.095. 
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apurada em processo administrativo disciplinar, com direito à ampla defesa e 

contraditório, deve-se aplicar a penalidade prevista. 

Há, no entanto, situações em que se deve aguardar o trânsito em julgado 

da decisão criminal. Um exemplo é a infração prevista no inc. I, do art. 132, da Lei 

8.112/90 que prescreve que aquele que “praticar crime contra a Administração 

Pública” será demitido. Ora, como “só o Judiciário pode reconhecer a existência 

de crime”, a norma penal deverá ser aplicada após a competente decisão 

criminal, porque não foi descrita de forma autônoma a tipificação penal195 no 

escopo do prescrito pela Lei nº 8.112/90. 

Com base na doutrina exposta, fazendo uma analogia para o Direito 

Tributário, as obrigações tributárias principais ou acessórias cometidas sem dolo, 

fraude ou simulação podem ser consideradas como ilícitos administrativos 

tributários, visto que afetam unicamente os bens jurídicos tutelados:  o bom 

funcionamento da administração tributária, a arrecadação de impostos e o 

ordenamento tributário como um todo. Para esses casos, portanto, é adequada a 

aplicação de apenas uma sanção administrativa tributária, para cuja dosimetria é 

necessário, entretanto, avaliar o impacto da infração na eficiência da 

administração tributária e a extensão do dano causado ao Erário. 

Por outro lado, para os casos de sonegação de tributos, o que se configura 

é um ilícito penal tributário, ou seja, o bem jurídico tutelado é o ordenamento 

como um todo, e podem ser aplicadas, nesse caso, cumulativamente, sanções 

administrativas tributárias e sanções penais tributárias. Para determinar a 

dosimetria da sanção, deve-se analisar tanto o impacto na eficiência da 

administração tributária quanto na tutela do ordenamento jurídico tributário. 

Importante registrar o comentário de Coimbra Silva196, que diz que o “mero 

não pagamento da obrigação principal, assim como a simples inobservância de 

obrigação acessória, isoladamente, não merece a tutela do Direito Penal”.  

 

 

                                                           
195 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

1.091. 
196 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. A responsabilidade pela Prática de Infrações Fiscais – 

Principais Correntes e a Evolução do Tema na América Latina. In: SILVA, Paulo Roberto 
Coimbra (Coord.). Grandes Temas do Direito Tributário Sancionador, São Paulo: Quartier Latin, 
2010, p. 467. 
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2.3.3 Repercussão da absolvição criminal no processo administrativo 

 

O Código de Processo Penal (CPP), em seu art. 386, estabelece as 

situações em que o juiz deve absolver o réu. Para o caso de absolvição com 

fundamento na inexistência do fato (inc. I, do art. 386, do CPP), “a repercussão 

dessa sentença, no processo administrativo, é integral”197. Por decorrência lógica, 

também no caso de não haver prova da existência do fato (inc. II, do art. 386, do 

CPP), há total repercussão da sentença criminal no processo administrativo. A 

mesma consequência jurídica aplica-se nas situações em que for provado que o 

réu não concorreu para o cometimento da infração penal (inc. IV, do art. 386, do 

CPP), ação que ocorre devido à negação de autoria. 

Porém, no caso de não ser comprovadamente afastada a autoria, é 

possível a aplicação da sanção administrativa consoante o já julgado pelo STF: 

“Absolvição criminal fundada em ausência de prova no tocante à autoria não 

exclui a punição administrativa de funcionário público baseada em inquérito”198. 

Em sintonia com a decisão do STF: “Demissão de servidor público. Legalidade do 

ato, o qual não se afeta pela absolvição criminal do servidor por carência de 

melhor prova do fato denunciado”199 

Também a absolvição criminal repercute no processo administrativo 

quando o réu for absolvido, ou seja, a sentença criminal faz coisa julgada no 

administrativo, quando o réu for absolvido por ter praticado o ato em estado de 

necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício 

regular de direito, apesar de ter existido o fato e comprovada sua autoria, o que 

ocorre com fundamento no que está estabelecido no art. 65 do CPP.  

Baseando-se no exposto, considera-se a total aplicabilidade ao Direito 

Tributário, ou seja, sentença criminal absolutória, cuja absolvição baseou-se nos 

incisos I, II ou IV, do art. 386, ou aplicação do art. 65, todos do CPP, faz coisa 

julgada no processo administrativo tributário. 

 

 

                                                           
197 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

1.094. 
198 STF, RE 85.314, DJ 2-6-78, p. 3.031 e RTJ-Volume 96, maio de 1991, p. 662. 
199 TFR, AC. 20.188, DJ 16-5-79, p. 3.784.  
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2.3.4 Não repercussão da sentença criminal no processo administrativo 

 

Não há repercussão criminal no processo administrativo nos casos em que 

a absolvição criminal tiver como fundamento o inc. III, do art. 386, do CPP, que 

trata das situações em que o fato imputado ao réu não constitui infração penal. 

Isso ocorre para os casos em que uma lei preveja, autonomamente, do ponto de 

vista administrativo, uma sanção para a conduta do agente, ainda que não esteja 

prevista em nenhum tipo penal. Aliás, tal possibilidade foi caracterizada como 

uma “infringência a deveres e vedações funcionais, como faltas graves, afetando 

o funcionamento da máquina administrativa”200. Portanto, a conduta do agente 

viola apenas o bem jurídico ligado ao bom funcionamento da máquina 

administrativa. 

Vale comentar interessante decisão do STJ por ocasião do julgamento do 

RMS 18.688/RJ.201. Nesse caso, tratou-se de mandado de segurança cujo 

objetivo era insurgir contra decisão de Juiz Federal, que culminou na reabertura 

de processo administrativo disciplinar, suspenso até decisão final do processo 

criminal. A autora do Mandado de Segurança foi condenada pela prática do crime 

previsto no art. 3º, inc. II, da Lei nº 8.137.90. A Corte entendeu que o processo 

administrativo disciplinar não havia prescrito porque a sentença penal 

condenatória foi de cinco anos de reclusão. Portanto, para o caso concreto, o 

prazo prescricional, de doze anos, ainda não ocorreu. O STJ aplicou a legislação 

penal para o cômputo da prescrição no processo administrativo, pois considerou 

haver a independência entre as instâncias, de forma que a sanção administrativa 

deve ser aplicada para salvaguardar os interesses da Administração Pública, 

independentemente do resultado da sentença criminal, tendo em vista que a 

sanção criminal visa proteger a coletividade. A sentença criminal poderia ter 

determinado a perda da função pública, com fundamento no inc. I, do art. 92, do 

Código Penal, mas não o fez.  

Não deve haver repercussão da sentença criminal absolutória com base 

nos incisos VII (“não existir prova suficiente para a condenação”) ou VI (“fundada 

dúvida sobre sua existência”). O processo criminal é muito mais rígido em relação 
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1.097. 
201 STJ, RMS 18.688/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp. Disponível em <www.stj.jus.br>. Acesso 

em: 26 abr. 2017. 



75 
 

 

à questão probatória, porque as consequências de uma condenação penal são 

sempre mais gravosas do que em outras instâncias, o que leva à conclusão de 

que “as provas que não são suficientes para demonstrar a prática de um crime 

podem ser suficientes para comprovar um ilícito administrativo”202. 

Nesse ponto, deve-se registrar que não há unanimidade na doutrina. Por 

um lado, há doutrinadores203 que entendem que deve haver repercussão total da 

sentença criminal no processo administrativo para os casos de absolvição com 

fundamento no inc. II, do art. 386 (“não haver prova da existência do fato”). Por 

outro, há aqueles que consideram que não deve haver repercussão no processo 

administrativo para os casos de absolvição criminal com o fundamento no inc. 

II204.  

Como registro, examina-se a ementa de julgamento do STF, que entendeu 

que há resíduo para os casos de absolvição com fundamento no inc. II, do art. 

386, do CPP. Portanto, a decisão manteve a demissão de funcionário público, 

apesar de sua absolvição no processo criminal, por a Corte ter entendido que 

havia justificativa para a punição administrativa, em função da legislação 

administrativa prever, autonomamente, a sanção de demissão pelo ato 

praticado.205 

O entendimento mais adequado é o de que, se o processo criminal 

considerou não haver prova da existência do fato que houve crime, não seria justo 

que, no processo administrativo ou no juízo cível, houvesse uma punição. Nesse 

caso, deve prevalecer a aplicação do princípio da proporcionalidade, em que se 

define como mais adequada a sentença que melhor analisou as provas e concluiu 

pela inexistência de comprovação do fato. Portanto, para os casos de absolvição 

criminal pela inexistência de prova que comprove o fato, deve haver repercussão 

total no processo administrativo. 

Neste ponto, cabe analisar o chamado resíduo previsto na Súmula nº 18 do 

STF: “Pela falta residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é 

admissível a punição administrativa do servidor público”. 

                                                           
202 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 759.  
203 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

1.095. 
204 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 759. 
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Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 30 abr. 2015. 



76 
 

 

Como explicitado, quando constatadas a conduta criminal e a infracional 

administrativa, baseadas em um mesmo fato, haverá repercussão total da 

sentença absolutória criminal no processo administrativo. Porém, havendo 

eventual resíduo que possa configurar transgressão disciplinar, que justifique a 

manutenção da penalidade administrativa imposta, ou em fase de investigação 

processual, esse resíduo não será abrangido pela absolvição consoante a Súmula 

18 do STF. 

A Constituição do Estado de São Paulo, posterior à Súmula 18 do STF, 

introduziu no ordenamento jurídico estadual os arts. 136206 e 138, §3º207.  O 

legislador paulista não esclareceu o alcance que pretendia dar aos dispositivos 

mencionados, de forma que há aqueles que entendem que a sentença penal 

absolutória sempre repercutirá no processo administrativo, não importando a 

fundamentação da sentença, ou seja, em qual inciso foi baseado a absolvição.  

Como exemplo desse entendimento, registra-se julgado do TJ/SP208 que 

deu provimento ao recurso de servidor público para que fosse reintegrado no 

cargo anteriormente ocupado, porque embora tenha sido demitido a bem do 

serviço em processo administrativo disciplinar, posteriormente foi absolvido no 

processo criminal. O Tribunal entendeu que os artigos 136 e 144, da Constituição 

paulista, posteriores à Súmula 18 do STF, não distinguiram, dentre os vários 

motivos possíveis de absolvição, quais deveriam ser considerados no resíduo 

previsto pela Súmula, portanto deu interpretação ampliativa à legislação paulista. 

Válido também comentar o seguinte julgamento do STF209: o policial militar 

havia sido demitido em processo administrativo disciplinar e, por decisão do 

Tribunal de Justiça, foi reconduzido ao cargo. O Estado de São Paulo interpôs 

recurso extraordinário contra tal decisão. Não houve, segundo a Corte, a alegada 

violação ao princípio da independência entre as instâncias, porque o réu foi 

                                                           
206 Artigo 136 - O servidor público civil demitido por ato administrativo, se absolvido pela Justiça, 

na ação referente ao ato que deu causa à demissão, será reintegrado ao serviço público, com 
todos os direitos adquiridos. 

207 Artigo 138 - São servidores públicos militares estaduais os integrantes da Polícia Militar do 
Estado. (...) §3º - O servidor público militar demitido por ato administrativo, se absolvido pela 
Justiça, na ação referente ao ato que deu causa à demissão, será reintegrado à Corporação 
com todos os direitos restabelecidos. 

208 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 9256197-57.2008.8.26.000, rel. Des. 
Barreto Fonseca, julgamento em 26/04/2011, 3ª Cãmara de Direito Público. Disponível em 
<www.tj.sp.gov.br>. Acesso em: 30 abr. 2015. 

209 STF, RE 197886/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, julgamento em 14/12/1998, 1ª Turma. Disponível 
em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 30 abr. 2015. 



77 
 

 

absolvido em função de que os fatos a ele imputados não constituíram infração 

penal, mesmos fatos que ensejaram a pena administrativa, logo não há resíduo. 

Portanto, com base no voto do i. Min. Relator, tem-se que a absolvição 

criminal se fundamentou no inc. III, do art. 386, do Código Penal. Como exposto, 

a melhor interpretação é a de que, nesse caso, diferentemente da interpretação 

dada neste julgamento pelo STF, há um resíduo que deve ser julgado no 

processo administrativo, com base no princípio da independência das instâncias. 

Existem casos em que o funcionário comete várias infrações, sendo que 

algumas podem ser tipificadas como ilícito penal. Por essa razão, ele deve 

responder em processo penal e administrativo, que podem ser concomitantes, 

conforme explicitado. Ocorrendo a absolvição criminal e não sendo o caso em 

que essa absolvição repercuta no processo administrativo, poderá haver ainda a 

condenação no administrativo. É possível que o infrator interponha um pedido de 

revisão para abrandamento da pena administrativa, caso a falta residual não seja 

suficiente para justificar uma penalidade expulsiva210. 

 

2.3.5 Repercussão da sentença criminal condenatória no processo 

administrativo 

 

Não é possível que a autoridade administrativa ou o juízo cível possa 

decidir de forma contrária nos respectivos processos quando houver uma decisão 

definitiva no âmbito criminal, ou seja, comprovada a autoria e a existência do fato, 

é imperativo aplicar o disposto no art. 935, do Código Civil211. 

A sentença criminal condenatória transitada em julgado, portanto, faz coisa 

julgada nas esferas cíveis (ou seja, não penais), devendo o “julgamento 

administrativo ajustar-se ao que se decidiu no crime, pois nessa hipótese a 

Administração não pode decidir de maneira diversa”212.  

Há, entretanto, aqueles que entendem que o processo administrativo 

sancionador deve esperar a condenação criminal para que possa aplicar a sanção 

                                                           
210 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

1.101. 
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de demissão. Nesse sentido, decidiu o STF no julgamento do RMS 24.699/DF213, 

no qual a Corte analisou a aplicação da penalidade de demissão sob fundamento 

no caput e inc. I, do art. 11, da Lei nº 8.429/92. O STF concluiu que, nos casos 

abrangidos pela Lei de improbidade administrativa, muitos atos possuem 

tipificação correspondente nos estatutos dos funcionários públicos e na legislação 

penal. A Corte defendeu a apuração dos ilícitos em cada instância, porém, em 

relação à perda da função pública, esta só pode ser aplicada após o trânsito em 

julgado da sentença condenatória (art. 20, da Lei nº 8.429/92).  

Posição divergente é adotada, por outro lado, pelos que entendem que o 

mais adequado é que ambos os processos tramitem simultaneamente, conforme 

decidiu o STJ no julgamento do MS 10.987/DF.214 Nesse julgamento a Corte 

entendeu que é cabível a demissão de servidor público prevista pelo inc. IV, do 

art. 132, da Lei nº 8.112/90. Essa penalidade não foi revogada pela Lei de 

improbidade administrativa e, portanto, a condenação no âmbito administrativo é 

independente da condenação em ação de improbidade administrativa. 

  Essa posição deve ser prestigiada, tal como ocorre, no mesmo sentido, o 

julgamento do STJ no AgRg no Mandado de Segurança nº 19.005-DF215; no 

julgamento do processo MS 20.685/DF, o STJ confirmou a mesma posição216. 

Portanto, não é correto que o processo administrativo necessariamente deva 

aguardar o pronunciamento do juízo criminal para que a penalidade administrativa 

possa ser aplicada217. 

Na situação em que a tipificação administrativa remete à tipificação penal, 

no entanto, é mais prudente aguardar o trânsito em julgado no juízo criminal, 

tendo em vista que cabe à instância penal, como última palavra, se pronunciar 

                                                           
213 Ementa: “[...] Verificada a prática de atos de improbidade no âmbito administrativo, caberia 

representação ao Ministério Público para ajuizamento da competente ação, não a aplicação da 
pena de demissão. Recurso ordinário provido” STF, RMS 24699/DF, rel. Min. Eros Grau, 
julgamento em 30/11/2004, Primeira Turma. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 27 
abr. 2015. 

214 STJ, MS 10987/DF, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgamento em 12/02/2008, 
Terceira Seção. Disponível em: <www.stj.jus.br>. Acesso em: 27 abr. 2015. 

215 STJ, AGRMS 2012.01.672320, rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgamento em 26/09/2012, 1ª 
Seção. Disponível em: <www.stj.jus.br>. Acesso em: 27 abr. 2015. 

216  STJ, MS 20685/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgamento em 11/02/2015, 1ª Seção, 
disponível em <www.stj.jus.br>. Acesso em: 28 abr. 2015. 

217 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 
1.091. 
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sobre a materialidade e autoria218. Um exemplo é o caso da penalidade prevista 

no inc. I, do art. 132, da Lei Federal nº 8.112/90, que trata de “crime contra a 

Administração Pública”. Outro exemplo é o inc. II, do art. 189, da Lei Municipal nº 

8.989/79 (Estatuto dos funcionários públicos do Município de São Paulo), que 

prevê a possibilidade de funcionário público “praticar crimes hediondos”. Nesse 

caso, antes de se aplicar a penalidade administrativa, deve-se aguardar a decisão 

criminal, já que cabe à jurisdição penal a decisão final sobre a ocorrência ou não 

de um crime, bem como sobre a autoria, visto que, se considerado culpado pelo 

crime, o funcionário será automaticamente exonerado. 

Portanto, nos processos administrativos e cíveis que dependem da 

existência ou não de crime, deve-se aguardar a sentença criminal ou ajustar-se a 

ela. 

O art. 91, do CP, estabelece as consequências da sentença criminal 

condenatória transitada em julgado. Além disso, nos casos em que ela tenha 

como causa a prática de crime funcional para o qual tenha sido previsto uma 

infração penal, como no exemplo do crime de corrupção passiva (art. 317, do CP), 

conduta prevista também como infração autônoma no âmbito administrativo, por 

violação do previsto no inc. XII, do art. 117, da Lei nº 8.112/90, ter-se-á, 

consequentemente, a responsabilização administrativa, na forma legal cabível 

(consoante os arts. 63 e 64 do CPP). 

Nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com 

a Administração Pública, se a pena aplicada ao servidor for a de privação da 

liberdade por tempo igual ou superior a um ano, um dos efeitos dessa 

condenação é a perda do cargo, da função pública ou do mandato eletivo 

(conforme inc. I, do art. 92, do CP). O mesmo ocorre em relação à condenação 

por crime de improbidade administrativa, de acordo com a previsão do inc. III, do 

art. 12, da Lei nº 8.429/92. 

Os efeitos de que trata o art. 92, do CP, não são automáticos e devem ser 

motivadamente declarados na sentença, conforme dispõe o parágrafo único do 

dispositivo em tela, e somente podem se efetivar como medida após a decisão 

penal transitar em julgado. 
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Caso haja condenação com aplicação de pena de privação da liberdade 

por crime que tenha conexão com a sua função pública, duas hipóteses de 

penalização podem ocorrer: a) se a pena imputada for por tempo inferior a quatro 

anos, o servidor ficará afastado de seu cargo ou função, perdendo seu 

vencimento, sendo devido a seus familiares o auxílio-reclusão, conforme dispõe o 

art. 229 da Lei nº 8.112/90; b) se a pena for superior a quatro anos, então o 

servidor perderá o cargo, a função pública ou o mandato eletivo (art. 92, inc. I, 

alíneas a e b, do CP).  

A perda do cargo é efeito acessório da condenação por crime contra a 

Administração Pública, no entanto só ocorre se o servidor for condenado a um 

ano ou mais de reclusão ou detenção e, cumulativamente, se o juiz se manifestar 

expressamente sobre tal efeito, uma vez que se trata de uma prerrogativa do 

magistrado e não de uma obrigação, nos termos do art. 92, do CP. Nesse caso, 

na prática, o servidor perde o cargo em decorrência de decisão judicial, a qual 

não é penalidade administrativa, mas tem o efeito prático. Portanto, somente em 

duas situações poderá a Administração demitir servidor por cometimento de crime 

contra a Administração Pública: quando a condenação por pena de reclusão ou 

de detenção for inferior a um ano ou, no caso de a condenação ser igual ou 

superior a um ano, o efeito acessório não tiver sido expressamente aplicado pelo 

juiz. 

Transpondo as considerações apresentadas ao processo administrativo 

tributário, primeiramente, deve-se considerar que a norma penal tributária é uma 

norma penal em branco, ou seja, é necessária a configuração da infração 

tributária para que se possa analisar a infração penal. Nesse sentido, tem-se a 

súmula vinculante do STF nº 24, que prescreve que: “Não se tipifica crime 

material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 

8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. 

O que, no entanto, não foi esclarecido pelo STF é o momento em que 

ocorre o lançamento definitivo do tributo. Tomazini de Carvalho219 alerta para 

esse fato ao esclarecer que o lançamento do tributo pode ser considerado tão 

definitivo como a decisão administrativa irreformável, na medida em que ambos 
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são passíveis de impugnação judicial. A partir de quando o tributo pode ser 

considerado existente definitivamente? A partir do lançamento feito pela 

autoridade tributária, da decisão administrativa irreformável ou da decisão judicial 

transitada em julgado? A resposta à questão tem consequências quanto à 

definição da aplicação da regra decadencial e também em relação ao momento 

em que o Ministério Público pode iniciar a investigação criminal. 

Tendo em vista que a decisão judicial pode anular o lançamento efetuado 

pela esfera administrativa, só há segurança jurídica, ou seja, lançamento definitivo 

do tributo, quando ocorrer decisão judicial transitada em julgado. Considera-se 

que a norma penal tributária é norma em branco, ou seja, precisa ser interpretada 

em conjunto com a norma tributária. Portanto, nos casos em que não foi efetuado 

o lançamento tributário por ter ocorrido a decadência, não se pode acusar o 

contribuinte de subtração dolosa de tributo, o que inviabiliza a ação criminal220.  

Para encerrar a abordagem inicial relativa às interdependências entre as 

esferas administrativa e penal, será mencionada, a título de exemplo, a Portaria 

CAT 05, de 23/01/2008, que disciplina a comunicação, por parte da Administração 

Tributária do Estado de São Paulo, ao Ministério Público Estadual de fatos que 

configuram, tem tese, ilícitos penais contra a ordem tributária, contra a 

Administração Pública ou em detrimento à Fazenda do Estado de São Paulo.  

Esta Portaria prescreve, em seu art. 1º, que a representação fiscal somente 

será elaborada após decisão final em processo de auto de infração, após decisão 

contrária, total ou parcialmente, da qual não caiba mais recurso ou que, embora 

caiba, o contribuinte não tenha recorrido. O art. 2º determina que, nos casos de 

parcelamento, a representação somente será encaminhada após a exclusão da 

pessoa física ou jurídica do parcelamento. Esses artigos estão em harmonia com 

a súmula do STF vinculante nº 24 do STF, que prescreve que “Não se tipifica 

crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 

8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.  

Está também disciplinado como será formulada a representação fiscal, 

dispondo sobre as peças que a instruirão: Auto de Infração e Imposição de Multa 

(AIIM), defesas e recursos, extrato do sistema de cadastro dos contribuintes do 

                                                           
220 Registra-se posição divergente de: FISCHER, Douglas. O manifesto equívoco técnico, 

dogmático, sistêmico e lógico da súmula vinculante 24 do STF. In: PEDROSO, Fernando Gentil 
Gizzi de Almeida; HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo Outeiro (Org.). Direito Penal 
Econômico. Salvador: Ed. Juspodivm, 2017, p. 221-265. 
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Estado e da JUCESP, entre outros, com a indicação dos Agentes Fiscais de 

Rendas, que poderão ser convocados como testemunhas de acusação.  

Os casos em que a Delegacia Regional Tributária não elaborará a 

representação fiscal são os de maior interesse para o presente estudo, por serem 

exemplos em que ocorreu uma infração tributária, porém não haverá nenhuma 

consequência penal:  a) na ocorrência de extinção do crédito tributário, conforme 

previsto na legislação, no caso o art. 156, do CTN; b) quando não houver 

exigência de imposto no auto de infração, exceto por não atendimento de 

exigência de autoridade fiscal (conforme previsto no parágrafo único do art. 1º, da 

Lei 8.137/90); c) quando se constatar que o AIIM foi resultado de um erro 

escusável (caso fortuito, fatos não reiterados na escrita fiscal ou contábil); d) 

quando o AIIM for apurado por meios indiciários, inclusive na hipótese de 

levantamento econômico, em que se utilizem coeficientes médios e avaliações 

comparativas, excetuando-se os casos de levantamento fiscal específico.  

Os casos descritos em c) e d) tratam de situações em que não se pode 

comprovar a conduta dolosa do contribuinte (requisito para a ação penal). Os 

casos encaminhados pela Secretaria da Fazenda ao Ministério Público devem ser 

enquadrados na denominação de crimes contra a ordem tributária, pois se 

entende que o Direito Penal tem caráter fragmentário, ou seja, deve limitar-se a 

punir as condutas mais graves contra os bens jurídicos mais importantes.  
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3 SANÇÕES TRIBUTÁRIAS E SUA SISTEMATIZAÇÃO 

 

Para o jurista Sainz de Bujanda221, a relação jurídica impositiva é aquela 

existente entre o Estado e os administrados, que determina os casos em que as 

pessoas obrigadas a pagar determinadas quantias, na forma e no modo em que o 

tributo deve ser arrecadado, é matéria regulada pelo ordenamento jurídico com 

dispositivos imperativos e a cuja observância estão submetidos tanto os órgãos 

estatais quanto os contribuintes dos tributos. A infração tributária, para o jurista, 

consiste, em sentido genérico, em toda violação das obrigações nascidas da 

relação jurídica tributária, sendo que estas obrigações devem ser previstas e 

definidas.  

Denomina-se, em geral, ilícito tributário ou fiscal “qualquer ato de 

insubordinação à prescrição legal de um dever tributário, abrangendo o 

descumprimento das mais diversas obrigações tributárias e acessórias”222. Esses 

ilícitos são denominados por Nogueira223 como “desatendimentos das obrigações 

tributárias principais ou acessórias”. 

De acordo com o conceito de sanção jurídica, estudado no Capítulo 2 do 

presente estudo, e com base em Bobbio, esse tipo de expediente é utilizado por 

todo sistema normativo para fazer frente à violação de uma norma jurídica. 

Sanção tributária é o artifício utilizado pelo sistema normativo para fazer frente à 

violação de norma jurídica tributária ou, segundo Machado224, a sanção tributária 

é a “consequência do ilícito consubstanciado no descumprimento de uma norma” 

tributária.  

Partindo-se da premissa de que as sanções administrativas tributárias 

estipuladas pela Lei do ICMS-SP devem atender dupla finalidade repressiva e 

preventiva, ou seja, são aplicadas para que os contribuintes se sintam intimidados 

ao perceberem que os infratores são punidos com o rigor da sanção e também 

para que, ao mesmo tempo, percebam a validade da norma tributária e passem 

                                                           
221 BUJANDA, Fernando Sainz de. Hacienda y Derecho. vol. II. Madri: Instituto de Estudios 

Políticos, 1962, p. 207.  
222 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2007, 

p. 133. 
223 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 14. ed, São Paulo: Saraiva, 1995, p. 

193.  
224 MACHADO, Hugo de Brito. Teoria das sanções tributárias. In MACHADO, Hugo de Brito 

(Coord.). Sanções administrativas tributárias. Dialética: Fortaleza, 2004, p. 162. 
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por uma sensação aflitiva. Nesse sentido, a fim de que seja atendido o princípio 

da proporcionalidade da sanção, ela deve ser proporcional ao dano causado pelo 

infrator e sua culpabilidade, o que se fará pela análise do conceito da 

culpabilidade no Direito Administrativo Tributário Sancionador. 

O presente capítulo inicia-se com a análise da polêmica interpretação do 

art. 136, do CTN. Importante parte da doutrina entende que a responsabilidade 

sobre a infração administrativa tributária é objetiva, enquanto que outra parte 

defende a necessidade de haver dolo ou culpa, tese adotada pelo presente 

trabalho, para que seja aplicada a responsabilidade por infrações. 

Outro tema polêmico na doutrina, a natureza jurídica da infração 

administrativa tributária, será tratado neste Capítulo, e será defendida a ideia de 

tratar essas infrações no ramo designado como Direito Administrativo 

Sancionador Tributário. O critério diferenciador deve ser o da finalidade da norma, 

portanto, como a finalidade da sanção administrativa tributária não é arrecadar e 

sim sancionar e prevenir condutas do contribuinte, ela não é tributária ou 

acessória ao direito tributário, mas faz parte do Direito Administrativo Sancionador 

Tributário. Por analogia, assim como se entende que o Direito Penal é direito de 

sobreposição, também o Direito Administrativo Sancionador Tributário deve ser 

assim considerado.  

Passa-se à interpretação do termo propor a aplicação penalidade, 

constante do art. 142, do CTN, a qual é considerada neste trabalho aquela que 

permite ao auditor fiscal e ao Tribunal de Impostos e Taxas (TIT) a aplicação da 

dosimetria necessária às sanções administrativas tributárias, levando em 

consideração a culpabilidade do infrator e a gravidade da infração. O fundamento 

para esse entendimento é o princípio da individualização das sanções (inc. XLVI, 

do art. 5º, da CF/88). 

Outro ponto importante trata da responsabilidade das pessoas jurídicas. No 

ordenamento atual brasileiro, não se admite a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica nos crimes contra a ordem tributária. No entanto, quando se trata de 

infrações administrativas, ao se admitir a responsabilidade subjetiva, resta a 

questão de como realizar a dosimetria das sanções para a pessoa jurídica. A 

solução proposta é admitir um conceito de culpabilidade para as pessoas jurídicas 

diferente daquele considerado às pessoas físicas.  
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Será analisada a estrutura do ilícito administrativo tributário, composta pela 

tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, com especial atenção por esse último 

elemento – a culpabilidade. 

 

3.1 RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS – ART. 136 DO 

CTN 

A interpretação sobre a redação do art. 136225, do CTN, não é consenso na 

doutrina. A redação atual desse artigo é praticamente a mesma contida no art. 

172226 do Projeto de Código Tributário Nacional. No relatório apresentado por 

Rubens Gomes de Sousa, relator geral, e aprovado pela Comissão Especial 

nomeada pelo Ministro da Fazenda para elaborar o projeto227, constata-se a 

inexistência de uma análise sistemática da natureza própria das infrações 

tributárias. O relatório fundamenta a objetividade da infração administrativa 

tributária com base na premissa de que esta não se constitui em ilícito próprio, 

mas decorrente do descumprimento de uma obrigação tributária principal ou 

acessória. Segundo o relatório, a responsabilidade pela obrigação tributária 

principal ou acessória é objetiva, por isso também deveria ser a responsabilidade 

pelo cometimento de infração tributária.   

O relatório reconhece que a sanção administrativa tributária tem natureza 

jurídica diversa da tributária, na medida em que destaca que o ilícito jurídico não 

possui conteúdo próprio e está em conexão com obrigação de outra natureza, ou 

                                                           
225 Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação 

tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e 
extensão dos efeitos do ato. 

226 “Art. 172. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infrações da 
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, 
natureza e extensão dos efeitos do ato”. (MINISTÉRIO DA FAZENDA. 1954. Trabalhos da 
Comissão Especial do Código Tributário Nacional. Rio de Janeiro, p. 70). 

227 “Falta, entretanto, uma análise sistemática da natureza das próprias infrações tributárias, cuja 
característica conceitual parece residir na circunstância de não configurarem um ilícito jurídico 
por si mesmas, senão apenas em conexão com uma obrigação de outra natureza, a obrigação 
principal ou acessória (GOMES DE SOUSA, Compêndio de Legislação Tributária, 105). Esta 
mesma conclusão, entretanto, justifica a eliminação do elemento subjetivo na conceituação das 
infrações fiscais. Com efeito, a prática de ação ou omissão que, não tendo conteúdo jurídico 
próprio, nem sendo suscetível de efeitos práticos outros que o descumprimento de uma 
obrigação legal, justifica a presunção absoluta de que a motivação do agente tenha sido 
exatamente aquele descumprimento. È esse, portanto, o fundamento da norma de que as 
infrações fiscais são consideradas objetivamente, ou seja, como fatos concretos, 
independentemente de suas causas intelectuais ou de seus efeitos materiais, conclusão a que 
chega a jurisprudência embora por fundamentos diversos e não necessariamente 
sistematizados”. (g.n.) (MINISTÉRIO DA FAZENDA. 1954. Trabalhos da Comissão Especial do 
Código Tributário Nacional. Rio de Janeiro, p. 243). 
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seja, a obrigação tributária principal ou acessória tributária. A interpretação 

utilizada no relatório, a de responsabilidade objetiva das infrações, pode ter 

exercido influência sobre doutrina e jurisprudência nesse sentido. 

Pacheco228 conclui que, para haver a aplicação de sanção, é suficiente que 

o Fisco demonstre o nexo causal existente entre a conduta e o fato ilícito, 

dispensando-se a comprovação de dolo ou culpa. Discorda-se, com a devida 

vênia, da professora, porque a responsabilidade objetiva aplica-se 

adequadamente somente sobre a questão da incidência do tributo, ou seja, 

ocorrendo o fato gerador, deve-se imputar ao contribuinte ou ao responsável, 

conforme interpretação da legislação tributária, a responsabilidade pelo 

recolhimento do tributo. Porém, como a legislação tributária bem esclarece no art. 

3º, do CTN, multa não é tributo, portanto as regras de imputação de 

responsabilidade por infração tributária não seguem as mesmas que aquelas pelo 

tributo. 

Para Sacha Navarro Coelho229, a objetividade no art. 136, do CTN, foi 

tratada parcial, singela e precariamente. Para o jurista, no caso de se admitir a 

subjetividade da responsabilidade por multas, surgiriam três problemas: a) a 

impossibilidade de transferir multas a terceiros; b) a impossibilidade de sancionar 

pessoas jurídicas; c) a possibilidade de o contribuinte alegar desconhecimento da 

legislação tributária, ou seja, admitir-se-ia o erro de direito extrainfracional.  

Contudo, é possível admitir um conceito de culpabilidade adaptado às 

pessoas jurídicas, como apontado na Seção 3.4.6, de forma que se permita 

realizar a imputação e a dosimetria das sanções, não havendo, portanto, nenhum 

óbice para o entendimento sobre a responsabilidade subjetiva. Inclusive esse 

entendimento permitirá a adequação, com base na proporcionalidade, da sanção 

à respectiva infração tributária.  

Aliomar Baleeiro230 entende que embora a legislação tributária considere o 

dolo, implícita ou explicitamente, na aplicação da sanção tributária, há 

concordância com a responsabilidade objetiva em sua interpretação do art. 136. 

                                                           
228 PACHECO, Angela Maria da Motta. Sanções tributárias e sanções penais tributárias. São 

Paulo: Max Limonad, 1997, p. 236. 
229 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006, p. 732.  
230 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. 

13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1163. 
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Derzi231, apesar de adotar a responsabilidade objetiva, pondera que, numa 

interpretação sistemática, é possível mitigar essa responsabilidade, levando-se 

em consideração: o art. 112, do CTN, que prescreve uma interpretação da 

legislação tributária mais benéfica ao contribuinte para os casos duvidosos ou 

imprecisos; o art. 106, também do CTN, para defender a aplicação da 

retroatividade benigna; a jurisprudência administrativa e judicial atual, que tem 

considerado a boa-fé do contribuinte infrator para atenuar a sanção aplicada; a 

existência de várias leis federais, estaduais e municipais, que utilizam a 

culpabilidade do contribuinte infrator para aplicar a dosimetria da sanção 

administrativa tributária. 

Carvalho232 admite que a simples leitura do art. 136 permite a interpretação 

favorável à aplicação da responsabilidade objetiva. Porém, considera que o 

dispositivo permite a cada ente tributante que elabore e construa legislação 

específica sobre as infrações tributárias, baseada na responsabilidade subjetiva 

das infrações. 

Com entendimento semelhante, Melo233, apesar de interpretar o art. 136 no 

sentido da existência da responsabilidade objetiva, registra ser possível à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a criação de lei que introduza a 

responsabilidade subjetiva. 

O presente trabalho propõe, de lege ferenda, que as infrações 

administrativas previstas pela Lei do ICMS-SP admitam a análise da culpabilidade 

do agente na dosimetria das sanções administrativas tributárias. Logo, o 

entendimento adequado é utilizar o conceito da responsabilidade subjetiva, a fim 

de que o contribuinte possa utilizar todos os meios legais de prova para 

demonstrar seu comportamento diligente e excluir a culpabilidade pela ocorrência 

da infração.   

Padilha234 pondera que a objetividade não impede a possibilidade de levar-

se em conta peculiaridades e circunstâncias, de forma a conferir efetividade a 

outras normas jurídicas, especialmente as de hierarquia superior. Também no 

                                                           
231 DERZI, Misabel Abreu Machado (atualizadora). BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário 

Brasileiro. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1166.  
232 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 

511. 
233 MELO, José Eduardo Soares de. Sanções Tributárias. In. MACHADO, Hugo de Brito (Coord). 

Sanções Administrativas Tributárias. São Paulo: Dialética, 2004, p. 264. 
234 PADILHA, Maria Ângela Lopes Paulino. As sanções no direito tributário. São Paulo: Noeses, 

2015, p. 84. 
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sentido de aplicar a responsabilidade objetiva, encontram-se os posicionamentos 

de Martins235, Souza236, Moraes237, Costa Júnior238 e Ichirara239. Como exemplo 

de julgamento com o mesmo posicionamento, cita-se o acórdão do TRF240, 5ª 

Região, que aplicou o entendimento sobre a responsabilidade definida no art. 136, 

do CTN, ser objetiva e indicou ser irrelevante a consideração da boa-fé do 

contribuinte, ao deixar de pagar o tributo por ocasião de seu vencimento. 

Cassone241 pondera que, apesar de interpretar, tendo em vista o direito 

positivo, que o art. 136 propugna pela responsabilidade objetiva, defende, no 

entanto, que o dispositivo deve ser modificado para acatar a responsabilidade 

subjetiva com a finalidade de atender o ideal de justiça. 

Também adepto da interpretação da responsabilidade objetiva, Torres242, 

acrescenta não ser necessário demonstrar o prejuízo à Fazenda Pública, porém 

admite temperamentos, por exemplo a boa-fé do contribuinte, que teria o condão 

de excluir a punibilidade. 

No mesmo sentido de permitir comedimento à tese da responsabilidade 

objetiva, verifica-se o julgamento do Recurso Especial nº 753.562-MG243 em que o 

Ministro relator admitiu a possibilidade de mitigação da sanção, levando-se em 

consideração aspectos subjetivos da conduta sancionada. No caso específico, os 

aspectos subjetivos verificados não favorecerem o contribuinte, tendo em vista 

que a conduta do infrator em descumprir as obrigações tributárias acessórias era 

reiterada e dificultava o controle por parte dos órgãos fazendários. 

                                                           
235 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Da Sanção Tributária. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 76. 
236 SOUZA, Ricardo Conceição. Sanções Administrativas Tributárias. In. MACHADO, Hugo de 

Brito (coord). Sanções Administrativas Tributárias. São Paulo: Dialética, 2004, p. 396. 
237 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário. 3. ed. rev., aumentada e 

atualizada. v. 2. Rio de Janeiro: Forense,1997, p. 523. 
238 COSTA JÚNIOR, Paulo José da. DENARI, Zelmo. Infrações Tributárias e Delitos Fiscais. 3. ed. 

rev. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 67-69.  
239 ICHIHARA, Yoshiaki. Sanções Tributárias – Questões Sugeridas. In. MACHADO, Hugo de Brito 

(coord). Sanções Administrativas Tributárias. São Paulo: Dialética, 2004, p. 499.  
240 TRF, 5ª Região, 3ª Turma, AC 8.129-90/RN, Rel. Juiz José Maria Lucena, DJU de 18.10.1996, 

p. 79.508. 
241 CASSONE, Vittorio. Sanções Administrativas Tributárias. In. MACHADO, Hugo de Brito (coord). 

Sanções Administrativas Tributárias. São Paulo: Dialética, 2004, p. 475.  
242 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 17. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2009, p. 271.  
243 Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 17 de dezembro de 2009 pela primeira 

turma do STJ, acórdão unânime. 
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Em outro julgado, Recurso Especial nº 323.982-SP244, o relator Ministro 

Castro Meira admitiu que o exame da boa-fé e da inexistência de prejuízo para o 

fisco pode atenuar a sanção, cuja regra geral é a responsabilidade objetiva, tendo 

a culpa sido presumida. No caso em concreto, a análise, feita em instância 

inferior, concluiu que não houve provas convincentes da concomitância da saída 

da mercadoria do estabelecimento e a correspondente emissão de nota fiscal, 

não apresentada ao fisco por ocasião do transporte, caracterizando o 

descumprimento de obrigação acessória. O contribuinte alegou que a culpa era 

da transportadora que esquecera as notas fiscais em seu escritório. O acórdão 

adota, nestes casos, a culpa in eligendo: cabe ao contribuinte se ressarcir, por 

meio de ação de regresso, pelos prejuízos advindos do descumprimento da 

obrigação tributária acessória. 

Apesar de admitir, como regra geral, a responsabilidade objetiva, 

Castilho245 pontua que esta não pode ser uma presunção absoluta, devendo 

admitir provas no sentido contrário; inclusive, o próprio texto legal prevê a 

possibilidade de a lei tributária adotar critérios subjetivos para estabelecer a 

dosimetria da sanção a ser aplicada. 

No presente trabalho, adota-se a tese da responsabilidade subjetiva, 

concordando com os que interpretam o enunciado do art. 136 como sendo a 

responsabilidade pela infração independente da vontade do agente, ou seja, não 

seria necessário a comprovação do dolo para configurar a infração, a qual, nos 

casos de inexistência de culpa, não estaria caracterizada. 

Esse também é o entendimento de Nogueira246, que defende a não 

existência no sistema brasileiro da “arqueológica” responsabilidade objetiva e nem 

da infração sem culpa. Também se posicionando a favor da responsabilidade 

subjetiva, podem ser citados Oliveira247, Amaro248, Seixas Filho249, Cintra250, 

Paccielo251 e Botelho252. 

                                                           
244 Relator: Ministro Castro Meira, julgado em 17 de junho de 2004 pela segunda turma do STJ, 

acórdão unânime. 
245 CASTILHO, Paulo Cesar Baria de. Infrações e sanções tributárias no Estado democrático de 

direito. Revista Tributária e de Finanças Públicas. v. 14. n. 66, jan./fev. 2006, p. 209-210. 
246 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 106-

107. 
247 OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Infrações e sanções administrativas. 2. ed. rev., atual. e ampl. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 26-27. 
248 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 470-472. 
249 SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Sanções Administrativas Tributárias. In: MACHADO, Hugo de 

Brito (Coord). Sanções Administrativas Tributárias. São Paulo: Dialética, 2004, p. 51.  



90 
 

 

Concorda-se com o ponto de vista de Schoueri253, ao interpretar que o art. 

136 exclui a necessidade de se comprovar a existência de dolo, intenção para a 

caracterização da responsabilidade pela infração. Entretanto, o referido artigo 

nada informa sobre a exigibilidade de culpa. Semelhante entendimento possui 

Rothmann254.  

Para Justen Filho255, ainda que se trate de pessoa jurídica, é necessário 

haver o elemento culpabilidade para que seja caracterizada a infração 

administrativa, porque somente em situações especiais, extremamente limitadas é 

que se poderia admitir a responsabilização objetiva por infrações. 

Justen Filho256 leciona que não faz parte do conceito de Estado 

Democrático de Direito aplicar uma sanção sem a comprovação da culpabilidade 

do infrator. A fundamentação da punição deve ser o fato de que alguém agiu de 

modo reprovável. Logo, sua culpabilidade deve ser demonstrada, ainda que se 

faça uma objetivação do elemento subjetivo em determinados casos. 

Nobre Júnior257 também é a favor da adoção da responsabilidade subjetiva, 

inclusive trazendo informações importantes sobre o posicionamento da legislação 

estrangeira a respeito. Na Itália, segundo o professor, a Legge 689, de 24 de 

novembro de 1981, em seu art. 2º, exige a plena capacidade de entender e querer 

do infrator, para que a infração administrativa seja caracterizada. 

A jurisprudência também tem se posicionado no sentido de acatar a 

responsabilidade subjetiva. Como exemplo, tem-se o julgamento do REsp 

23.513/RJ, no qual o STJ informa não poder desprezar a boa-fé do contribuinte, 

                                                                                                                                                                                
250 CINTRA, Carlos Cesar Sousa. Reflexões em torno das sanções administrativas tributarias. In: 

MACHADO, Hugo de Brito (Coord). Sanções Administrativas Tributárias. São Paulo: Dialética, 
2004, p. 85.  

251 PACCIELO, Gaetano. As sanções do direito tributário. Caderno de Pesquisas Tributárias, vol. 
4. São Paulo: Resenha Tributária, 1979, p. 81. 

252 BOTELHO, Thiago da Paixão Ramos. Interpretação do art. 136 do CTN: a responsabilidade por 
infrações da legislação tributária independe do dolo, não da culpa. Revista Dialética de Direito 
Tributário. n. 169, (out. 2009), p. 162-168, p. 162. 

253 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 859. 
254 ROTHMANN, Gerd Willi. Afinal, o planejamento tributário pode ser criminoso? In: PRETO, 

Raquel Elita Alves (Coord.). Tributação Brasileira em Evolução : Estudos em Homenagem ao 
Professor Alcides Jorge Costa. São Paulo: IASP, 2015, p. 690. 

255 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015, p. 596. 

256 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015, p. 596. 

257 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. O princípio da boa-fé e sua aplicação no direito 
administrativo brasileiro. Porto Alegre: S. A. Fabris Editor, 2002, p. 277. 
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portanto deve-se analisar o elemento subjetivo para constatar a ocorrência ou não 

da infração administrativa tributária. 

Interessante é o posicionamento, bem adequado, de Costa258, que, 

adotando a responsabilidade objetiva, admite que o Fisco pode presumir a culpa 

do agente. Isso significa ser permitido ao Auditor Fiscal, após comprovar a 

ocorrência da infração tributária, acusar o contribuinte de não ter atuado com a 

cautela necessária. Porém, deve ser aberta ao acusado a oportunidade de afastar 

essa presunção mediante apresentação de prova inequívoca de seu 

comportamento diligente. Nogueira259 também se manifestou favoravelmente à 

presunção de culpa, de forma que caberia ao acusado o direito de provar sua 

exclusão. 

Essa presunção tem base no princípio da praticabilidade, porque seria 

praticamente impossível ao Fisco provar a culpabilidade de todas as infrações 

tributárias, o que prejudicaria o interesse comum. 

Heleno Torres260 posicionou-se a favor da adoção da responsabilidade 

subjetiva, por defender que não é possível a aplicação do Direito Administrativo 

Sancionador Tributário sem a observância das demais regras do sistema, em 

especial os aspectos do garantismo penal, visto que o direito não pode ser 

interpretado em tiras. Deve-se, portanto, observar a conduta do contribuinte em 

relação aos fatos e à culpabilidade, mais especificamente à questão de o 

contribuinte não ter adotado conduta diversa por não lhe ser possível observar o 

prescrito pela norma jurídica. 

É preciso registrar que, do ponto de vista da praticabilidade, não é viável 

onerar a administração tributária para que prove a culpa do contribuinte. No 

Direito Penal, conforme o art. 18, do CP brasileiro, a regra é a existência do dolo. 

O legislador deve ser expresso se quiser punir os casos culposos. No Direito 

Administrativo, a regra geral é a presunção de culpa.  

                                                           
258 COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. 

2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 307-308. 
259 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 14. ed, São Paulo: Saraiva, 1995, p. 

194.  
260 TORRES, Heleno Taveira. Direito Tributário Sancionador e o Garantismo Constitucional. In: 

ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. 19. vol. São 
Paulo: Dialética, 2015, p. 130. 



92 
 

 

Considera-se, portanto, adequada a posição de Leandro Paulsen261, em 

seu entendimento de que, ao rejeitar a responsabilidade objetiva, o contribuinte 

deve provar que agiu com diligência no cumprimento de suas obrigações fiscais 

para excluir a culpa. 

Daniela Melo262 esclarece que em Portugal, na Argentina e na Itália, países 

nos quais o Direito Tributário Penal é parte do Direito Penal, assumiu-se que a 

culpa deve estar sempre presente. Nesses países adotou-se a tese de que há 

inversão do ônus da prova ou seja, “o elemento subjetivo nas infrações fiscais é 

presumido iuris tantum, cabendo ao acusado provar que não houve culpa de sua 

parte”. 

Registra-se também que o jurista Pérez Royo263, ao comentar sobre a 

questão da responsabilidade objetiva sobre as infrações tributárias no 

ordenamento jurídico espanhol, assinala que existia e ainda existem na 

jurisprudência e também em alguns pontos da legislação a interpretação de que a 

sanção é aplicável pela simples violação da norma, negando-se qualquer análise 

sobre elementos subjetivos da infração, apesar de a considerar uma posição 

insustentável.    

 

3.2 A CONSTITUIÇÃO E AS MULTAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS 

 

Concorda-se com as importantes considerações de Martins264 em relação 

ao anteprojeto do CTN. O anteprojeto, elaborado por Rubens Gomes de Sousa, 

contém trinta e um artigos relativos às infrações e penalidades, porém, o esforço 

do professor não foi refletido na redação final. Hoje, constata-se a inexistência no 

ordenamento jurídico brasileiro tanto de normas constitucionais direcionadas 

expressamente às sanções tributárias como também normas infraconstitucionais 

que permitam a elaboração de um conjunto ordenado de dispositivos que possa 

                                                           
261 PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 

231. 
262 MELO, Daniela Victor de Souza. Abrandamento da Objetividade do Injusto Fiscal. In: SILVA, 

Paulo Roberto Coimbra (Coord.). Grandes Temas do Direito Tributário Sancionador. Sâo 
Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 130. 

263 PÉREZ ROYO, Fernando. Infracciones y sanciones tributarias. Sevilla: Instituto de Estudios 
Fiscales, 1972, p. 66. 

264 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Da Sanção Tributária. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 72. 
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servir ao julgador administrativo tributário na elucidação dos casos em 

concreto265.   

Com o objetivo de preencher essa lacuna, o Supremo Tribunal Federal, 

entende que as sanções administrativas tributárias devem se submeter aos 

princípios constitucionais tributários. Portanto, o princípio do não confisco, 

conforme inc. IV, do art. 150, da Constituição Federal, também seria aplicável às 

sanções administrativas tributárias266. 

O presente trabalho discorda dessa interpretação. Na mesma linha 

defendida por Masina267, interpretam-se os incisos do art. 150, da Constituição 

Federal como comandos explícitos em relação a tributos que objetivam limitar o 

poder tributário dos entes federativos, com a finalidade de proteger o contribuinte 

de possíveis excessos em relação à instituição e à cobrança de tributos. 

A seguir, será discorrido sobre a discordância das justificativas 

apresentadas por aqueles que defendem que as restrições constitucionais ao 

poder de tributar dos entes federativos sejam aplicáveis também às sanções 

administrativas tributárias. 

                                                           
265 Ver também no mesmo sentido MASINA, Gustavo. Sanções tributárias: definição e limites. São 

Paulo: Malheiros, 2016, p. 49. 
266 A título de exemplo, podem ser citados os seguintes doutrinadores: MARQUES, Fernando de 

Oliveira. Direitos Fundamentais do Contribuinte. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.).  
Direitos Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: Revista dos Tribunais / Centro de Extensão 
Universitária, 2000, p. 780. (Pesquisas Tributárias. Nova série, n. 6); SOUZA, Fátima F. 
Rodrigues de. Direitos Fundamentais do Contribuinte. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva 
(Coord.). Direitos Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: Revista dos Tribunais / Centro de 
Extensão Universitária, 2000, p. 799. (Pesquisas Tributárias. Nova série, n. 6); MARTINS, 
Rogério Vidal Gandra da Silva. MARONE, José Ruben. Direitos Fundamentais do Contribuinte. 
In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Direitos Fundamentais do Contribuinte. São 
Paulo: Revista dos Tribunais / Centro de Extensão Universitária, 2000, p. 837. (Pesquisas 
Tributárias. Nova série, n. 6); ROCHA, Valdir de Oliveira. Direitos Fundamentais do 
Contribuinte. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Direitos Fundamentais do 
Contribuinte. São Paulo: Revista dos Tribunais / Centro de Extensão Universitária, 2000, p. 
870. (Pesquisas Tributárias. Nova série, n. 6); ALVES, Francisco de Assis. Direitos 
Fundamentais do Contribuinte. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Direitos 
Fundamentais do Contribuinte. São Paulo:  Revista dos Tribunais / Centro de Extensão 
Universitária, 2000, p. 417. (Pesquisas Tributárias. Nova série, n. 6); MARAFON, Plínio José. 
Direitos Fundamentais do Contribuinte. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Direitos 
Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: Revista dos Tribunais / Centro de Extensão 
Universitária, 2000, p. 441. (Pesquisas Tributárias. Nova série, n. 6); SCAFF, Fernando Facury. 
Direitos Fundamentais do Contribuinte. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Direitos 
Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: Revista dos Tribunais / Centro de Extensão 
Universitária, 2000, p. 478. (Pesquisas Tributárias. Nova série, n. 6). 

267 MASINA, Gustavo. Sanções tributárias: definição e limites. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 50. 
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Importante o registro dos argumentos de Sánchez Huete268, que entende 

que a finalidade da sanção administrativa tributária não é assegurar o 

cumprimento da obrigação tributária, mas prevenir infrações futuras e garantir a 

confiança do administrado na vigência do ordenamento tributário. 

A imposição de sanção àqueles que desrespeitam a norma tem a finalidade 

de causar aflição aos contribuintes desrespeitosos, salientando-se que não há 

como apontar uma finalidade retributiva da sanção. Procura-se estabelecer a 

proporcionalidade da sanção aplicada com a gravidade da infração praticada e a 

culpabilidade do agente. 

Sánchez Huete269 alerta, com razão, que a finalidade do Direito 

Administrativo Sancionador não deve ser proteger o Direito Tributário e sim 

reprimir comportamentos ilícitos, porque não se deve instrumentalizar o direito 

sancionador. A preocupação do jurista é que as sanções administrativas sejam 

proporcionais às infrações; caso contrário, correr-se-á o risco de, com a finalidade 

de proteger a arrecadação dos tributos, violar o princípio da proibição de 

excesso270.  

As multas administrativas tributárias, apesar de sua vinculação com a 

obrigação tributária, não podem ser consideradas um acessório ao tributo. Logo, 

as sanções administrativas tributárias têm finalidades distintas daquelas dos 

tributos e são regidas por princípios diferentes dos tributários271. 

Estevão Horvarth272 leciona que a multa não é tributo, com base no 

prescrito no art. 3º, do CTN, e conclui que a multa tributária não está submetida 

ao princípio do não confisco. Com o mesmo entendimento, tem-se a manifestação 

do Poder Judiciário273, no sentido de não se aplicar o princípio constitucional da 

                                                           
268 HUETE, Miguel Ángel Sánchez. La graduación de las sanciones em la nueva LGT. Madri: 

Marcial Pons, 2006, p. 102. 
269 SÁNCHEZ HUETE, Miguel Ángel. La graduación de las sanciones em la nueva LGT. Madri: 

Marcial Pons, 2006, p. 113. 
270 No Capítulo 5 será tratada a questão da aplicação da proibição de excesso às sanções 

administrativas tributárias. 
271 Com entendimento semelhante FONROUGE, Carlos Maria Giuliani. Conceitos de direito 

tributário. São Paulo: LAEL, 1973, p. 239. 
272 HORVARTH, Estevão. Princípio do não-confisco no direito tributário. São Paulo: Dialética, 

2002, p. 114. Semelhante posicionamento é o de PIRAÍNO, Adriana. Direitos Fundamentais do 
Contribuinte. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Direitos Fundamentais do 
Contribuinte. São Paulo: Revista dos Tribunais / Centro de Extensão Universitária, 2000, p. 
761. (Pesquisas Tributárias. Nova série, n. 6). 

273 Ementa: “Embargos à execução fiscal.  Não pode o magistrado reduzir ou suprimir multas.  É 
inaplicável o princípio constitucional da vedação ao confisco, pois este tem relação com os 
tributos ou contribuições e não com as penalidades decorrentes da inadimplência, cujo caráter 
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vedação ao confisco, porque está relacionado com o Direito Tributário, enquanto 

que a sanção por ato ilícito teria a finalidade de impedir que o contribuinte 

pratique atos lesivos à coletividade. 

Alfredo Augusto Becker274 anota que a sanção por ato ilícito deve ser 

disciplinada pelas regras jurídicas específicas às sanções e não pelas regras 

jurídicas que disciplinam as obrigações tributárias; portanto, é inaceitável a 

alegação de multa confiscatória. 

Neves e Campos275 ensinam que há confisco se houver tributação que não 

considere a capacidade contributiva do contribuinte; já as sanções tributárias não 

estão limitadas pela vedação constitucional do confisco, devendo, todavia, ser 

fixadas em limites razoáveis que não ultrapassem uma reparação do dano 

presumido. 

Conforme destacado, a penalidade por infração à legislação tributária não 

pode ser tratada da mesma forma que o tributo devido, visto que a realização do 

fato gerador, fato lícito, tem como consequência a imposição de tributo. No caso 

das sanções pecuniárias, elas têm como pressuposto a realização de uma 

infração administrativa tributária, um fato ilícito: bastaria que o contribuinte não 

violasse a legislação tributária para que fosse evitada a aplicação da sanção; no 

entanto, ao optar por infringi-la, deve sofrer as consequências de sua escolha. 

No entanto, há várias decisões do STF no sentido de acatar a tese da 

aplicabilidade do princípio do não confisco às sanções administrativas tributárias. 

Como exemplo, o julgamento da ADIn 551-1-RJ276 considerou que o princípio do 

não confisco é aplicável às multas tributárias, pois apontou como inconstitucionais 

os §§ 2º e 3º da Constituição fluminense, os quais determinavam que as multas 

decorrentes do não recolhimento de impostos e de taxas estaduais não poderiam 

ser inferiores a duas vezes o valor do tributo e que as multas decorrentes de 

                                                                                                                                                                                

agressivo tem por escopo compelir o contribuinte a efetuar o recolhimento dentro do prazo 
legal e evitar que o mesmo pratique atos lesivos à coletividade.  Apelação e remessa oficial 
providos.” (Ac. Un. da 2ª T do TRF da 4ª R – AC 2000.04.01.001589-9/RS – Rel. Juíza Tania 
Terezinha Cardoso Escobar – j 09.03.00 – Apte.: INSS; Apda.: Comasseto Eng. e Construção 
Ltda. – DJU-e 2012.04.00, p. 66 – ementa oficial) 

274 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2010, 
p. 648. 

275 NEVES, José Carlos de Souza Costa; CAMPOS, Dejalma de. Sanções Tributárias. In: 
MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.), Caderno de Pesquisas Tributárias, vol. 4. São Paulo: 
Resenha Tributária, 1979, p. 23. 

276 Relator Min. Ilmar Galvão na ADIn 551-1-RJ julgada em 24 de outubro de 2002 pelo pleno do 
STF. 
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sonegação não poderiam ser inferiores a cinco vezes o valor do tributo. Destaca-

se desse julgamento o voto do Ministro Sepúlveda Pertence, que asseverou não 

saber a que altura um tributo se torna confiscatório; porém, não há dúvida de que 

o atraso no recolhimento de um tributo não pode gerar uma multa no valor de 

duas vezes o tributo e, no caso de sonegação, não se justifica a cobrança de 

cinco vezes seu valor a título de multa. Concorda-se com o voto do Ministro em 

relação ao fato de que a multa, na forma proposta, é excessiva, contudo não por 

ser confiscatória, mas por violar o princípio da proporcionalidade, como 

apresentado no Capítulo 5.  

Outro exemplo é o julgamento do Ag. Reg. no RE 754.554277 Goiás, em 

que o Ministro Relator ressalta haver vários precedentes no sentido da 

aplicabilidade do princípio do não confisco às multas tributárias. No caso em 

concreto, o STF considerou que o Fisco não pode exigir, em razão das multas 

tributárias, prestações pecuniárias de valor excessivo que comprometa ou até 

aniquile o patrimônio do contribuinte. Por esse motivo, entendeu que a multa no 

valor de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação é confiscatória por 

ter, inclusive, excedido o valor do tributo. 

Na doutrina, a favor da aplicabilidade do princípio do não confisco (inc. IV, 

do art. 150, da CF/88) às multas tributárias, deve-se mencionar o posicionamento 

de Martins278, para o qual o confisco seria qualquer “violação ao direito de 

propriedade dos bens materiais e imateriais, retirado do indivíduo sem justa 

indenização”; apesar de estar na Constituição no capítulo destinado ao sistema 

tributário, este princípio transcenderia o âmbito fiscal. Na opinião do professor, a 

sanção administrativa tributária também é considerada como obrigação tributária, 

de forma que a relação entre Fisco e contribuinte é exclusivamente tributária. 

Para Delgado 279, é possível a aplicação do princípio do não confisco às 

sanções financeiras, apesar de concordar que, nos crimes tributários, pode haver 

o confisco. Discorda-se, com a devida vênia, de Delgado e Martins, porque não se 

deve, implicitamente, estender às sanções administrativas tributárias o 

                                                           
277 STF em julgado do Ag. Reg. no RE 754.554 Goiás, relator Ministro Celso de Mello.  
278 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Direitos Fundamentais do Contribuinte. In: MARTINS, Ives 

Gandra da Silva (Coord.). Direitos Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: Revista dos 
Tribunais : Centro de Extensão Universitária, 2000, p. 56-57. (Pesquisas Tributárias. Nova 
série; n. 6). 

279 DELGADO, José Augusto. Direitos Fundamentais do Contribuinte. In: MARTINS, Ives Gandra 
da Silva (Coord.). Direitos Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: Revista dos Tribunais: 
Centro de Extensão Universitária, 2000, p. 97-98. (Pesquisas Tributárias. Nova série; n. 6). 
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entendimento de um princípio, destinado inicialmente e explicitamente aos 

tributos. 

Malerbi280 acredita haver um conceito constitucional de confisco genérico, 

pois as sanções tributárias estariam submetidas a essa prescrição e não ao 

princípio específico do inc. IV, do art. 150, da CF/88. Logo, a melhor solução é a 

aplicação do princípio da proporcionalidade, como discutido no Capítulo 5. 

Lacombe281, ao qualificar de confisco a tomada da propriedade individual, 

desconsiderando-se o devido processo legal, pelo Estado, entende haver o efeito 

de confisco quando ocorre a perda da propriedade em função da tributação. Para 

o jurista, a multa tributária não pode ser confiscatória, porque permitiria aos entes 

tributantes elaborar uma forma de violar o princípio do não confisco, aplicável aos 

tributos. Discorda-se, com a devida vênia, de Lacombe, em razão de não ser 

possível, baseando-se no perigo do desvirtuamento do ius tributandi, fundamentar 

uma restrição não explícita na Constituição. 

Segundo Torres282, o confisco há quando a multa é exorbitante; para o 

presente trabalho, a multa seria excessiva quando desproporcional à 

culpabilidade do agente ou à gravidade da infração. Porém, a Constituição não 

limitou as sanções administrativas tributárias aos princípios constitucionais 

tributários, especialmente ao se tratar das limitações ao poder de tributar dos 

entes federativos. 

Embora haja concordância com o entendimento de Lobo283, no sentido de 

que, por força do art. 113, do CTN, a multa também é uma obrigação tributária 

                                                           
280 MALERBI, Diva. Direitos Fundamentais do Contribuinte. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva 

(Coord.). Direitos Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: Revista dos Tribunais : Centro de 
Extensão Universitária, 2000, p. 161. (Pesquisas Tributárias. Nova série; n. 6). Semelhante 
posicionamento é adotado por: SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes. Direitos 
Fundamentais do Contribuinte. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Direitos 
Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: Revista dos Tribunais : Centro de Extensao 
Universitária, 2000, p. 509. (Pesquisas Tributárias; n. 6). 

281 LACOMBE, Américo Masset. Direitos Fundamentais do Contribuinte. In: MARTINS, Ives 
Gandra da Silva (Coord.). Direitos Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: Revista dos 
Tribunais : Centro de Extensão Universitária, 2000, p. 224-225. (Pesquisas Tributárias. Nova 
série; n. 6). Argumento semelhante é utilizado por CAMPANILE, Vinicius T. Direitos 
Fundamentais do Contribuinte. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Direitos 
Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: Revista dos Tribunais : Centro de Extensão 
Universitária, 2000, p. 611-612. (Pesquisas Tributárias. Nova série: n. 6). 

282 TORRES, Ricardo Lobo. Direitos Fundamentais do Contribuinte. In: MARTINS, Ives Gandra da 
Silva (Coord.). Direitos Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: Revista dos Tribunais : 
Centro de Extensão Universitária, 2000, p. 173. (Pesquisas Tributárias. Nova série; n. 6). 

283 LOBO, Maria Teresa de Cárcomo. Direitos Fundamentais do Contribuinte. In: MARTINS, Ives 
Gandra da Silva (Coord.). Direitos Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: Revista dos 
Tribunais : Centro de Extensão Universitária, 2000, p. 194. (Pesquisas Tributárias. Nova série; 
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não é possível concordar com a conclusão, porque o próprio CTN prescreve que 

a multa não é tributo. Dessa forma, o fato de ser obrigação tributária não a 

transforma em elemento sujeito aos princípios tributários, visto que é autônoma e 

pode existir sem a exigência de tributo, por exemplo nos casos de multa por 

descumprimento de obrigação acessória. 

Concorda-se com a posição de Oliveira284 que esclarece, didaticamente, 

que, apesar de o art. 113, do CTN, dispor que a sanção administrativa tributária é 

considerada obrigação tributária, na realidade a multa é espécie distinta do 

tributo. A exigência do tributo decorre da incidência da norma tributária, ou seja, o 

fato gerador, lícito, dá origem à exigibilidade do tributo. Por outro lado, o ilícito 

origina a sanção administrativa tributária, portanto, a última, de natureza distinta à 

do tributo, sujeita-se ao princípio da razoabilidade, um desdobramento do 

princípio da proporcionalidade. Os limites impostos às multas, como apontado no 

Capítulo 5, são os relativos à legalidade, à proporcionalidade, à razoabilidade e à 

culpabilidade do agente.  

A explicação de Oliveira é importante para ressaltar a diferença de 

entendimento entre obrigação tributária principal, que implica multa e tributo 

serem tratados como crédito tributário, e a diferença, determinada pelo art. 3º, do 

CTN, que prescreve a distinção entre multa e tributo. 

Entendimento semelhante há em Paulsen285, quando leciona que os 

fundamentos para a vedação ao confisco na instituição ou majoração de tributos 

decorrem diretamente do art. 150, IV, da Constituição Federal, enquanto que as 

multas são limitadas pelo princípio da proporcionalidade das sanções e da 

proibição do excesso. 

                                                                                                                                                                                

n. 6). Utilizando o mesmo argumento, ver também: HARADA, Kyoshi. Direitos Fundamentais do 
Contribuinte. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Direitos Fundamentais do 
Contribuinte. São Paulo: Revista dos Tribunais : Centro de Extensão Universitária, 2000, p. 
549. (Pesquisas Tributárias. Nova série; n. 6); BIANCO, João Francisco. Direitos Fundamentais 
do Contribuinte. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Direitos Fundamentais do 
Contribuinte. São Paulo: Revista dos Tribunais : Centro de Extensão Universitária, 2000, p. 
642-643. (Pesquisas Tributárias. Nova série; n. 6). 

284 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Direitos Fundamentais da Pessoa e do Contribuinte. In: 
MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Direitos Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: 
Revista dos Tribunais : Centro de Extensão Universitária, 2000, p. 241. (Pesquisas Tributárias. 
Nova série; n. 6). 

285 PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 
145. 
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Hamati286 também afasta a aplicação do princípio do não confisco às 

multas tributárias, registrando, inclusive, que a Constituição Federal, ao 

assegurar, no inc. XLVI, do art. 5º, a individualização da penalidade, permite a 

aplicação da sanção de perdimento de bens. Segundo ela, as multas têm como 

finalidade, além do propósito de castigar o contribuinte infrator, ressarcir ao Erário 

o valor do tributo sonegado. Portanto, é possível que a multa ultrapasse o valor do 

tributo para fazer frente a essas finalidades. Além disso, a jurista ressalta a 

diferença da multa com caráter repressivo do imposto. Para ela, a mensuração da 

multa tributária deve considerar critérios subjetivos, como a situação financeira, a 

personalidade moral e a periculosidade do infrator, os quais não seriam 

relevantes para o Direito Tributário.  

José Eduardo Soares de Melo287 registra que as finalidades da sanção 

possuem caráter preventivo, na medida em que inibem os possíveis infratores, 

punitivo, devido a evitarem a reincidência, educativo e de proteção aos interesses 

da arrecadação. Insurge-se contra a estipulação de multas de mora de até 40% 

do valor do tributo, e expressa seu entendimento de que estas deveriam ser 

balizadas pela Lei Federal 9.298/96, que reduziu de 10% para 2% seu percentual 

máximo em face do inadimplemento de obrigações, previsto no Código de Defesa 

do Consumidor. O professor cita entendimento jurisprudencial do STF no 

julgamento da ADIn 1.075-DF para concluir que o princípio do não confisco se 

aplica às multas tributárias. Ele concorda com a penalidade de perdimento de 

bens, quando se trata de infrações gravíssimas, e por meio de procedimento 

judicial, em caso de condenação criminal. 

Rodrigues288 afasta a possibilidade da perda de bens em decorrência de 

infrações. Discorda-se de Pontes289, que parte da premissa de que, assim como o 

                                                           
286 HAMATI, Cecília Maria Marcondes. Direitos Fundamentais da Pessoa e do Contribuinte. In: 

MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Direitos Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: 
Revista dos Tribunais : Centro de Extensão Universitária, 2000, p. 276-277. (Pesquisas 
Tributárias. Nova série; n. 6). 

287 MELO, José Eduardo Soares de. Direitos Fundamentais do Contribuinte. In: MARTINS, Ives 
Gandra da Silva (Coord.). Direitos Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: Revista dos 
Tribunais: Centro de Extensão Universitária, 2000, p. 288-289. (Pesquisas Tributárias. Nova 
série; n. 6). 

288 RODRIGUES, Marilene Talarico Martins. Direitos Fundamentais do Contribuinte. In: MARTINS, 
Ives Gandra da Silva (Coord.). Direitos Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: Revista dos 
Tribunais : Centro de Extensão Universitária, 2000, p. 340. (Pesquisas Tributárias. Nova série; 
n. 6). 

289 PONTES, Helenilson Cunha. Direitos Fundamentais do Contribuinte. In: MARTINS, Ives 
Gandra da Silva (Coord.). Direitos Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: Revista dos 
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tributo não pode ser confiscatório, a multa também não, porque tem apenas um 

caráter instrumental para intimidar o contribuinte a cumprir com suas obrigações 

tributárias. 

Como referido, o presente estudo discorda de se atribuir um caráter 

acessório às multas. O Direito Administrativo Sancionador tributário utiliza as 

sanções com caráter preventivo, a fim de produzir na sociedade a sensação de 

que a norma é vigente. O tributo é resultado de ato lícito, enquanto que a multa é 

resultado de ato ilícito, logo bastaria que o contribuinte não violasse o 

ordenamento jurídico para não incorrer na multa. 

Vittorio Cassone290, ao rejeitar a proibição do confisco para as multas, 

justifica que devem ser limitadas pelo princípio da proporcionalidade e da 

razoabilidade contribuintes; a fundamentação das penalidades são os artigos 1º e 

3º da CF/88, que promovem os valores relativos à cidadania e à dignidade da 

pessoa humana, concluindo que a sonegação vai de encontro a esses valores, 

por isso a proibição de confisco não deve ser aplicada às sanções. O jurista 

menciona acórdão do STF no RE nº 173.689/DF, com o objetivo de reforçar seu 

posicionamento.   

Wagner Balera291 não aplica o inc. IV, do CTN, porque seu art. 3º distingue 

multa de tributo. Conclui que a multa não pode ser excessiva, necessitando de 

limites para não haver abuso do poder sancionatório da administração pública, 

que deve respeitar o princípio da propriedade. Porém, aplica o princípio do não 

confisco às multas moratórias. 

Dirceu Antonio Pastorello292 é contra a aplicação do inc. IV, do art. 150, 

para as multas de caráter penal, aceitando a aplicação do princípio para aquelas 

de caráter moratório ou compensatório. 

                                                                                                                                                                                

Tribunais : Centro de Extensão Universitária, 2000, p. 370. (Pesquisas Tributárias. Nova série; 
n. 6). 

290 CASSONE, Vittorio. Direitos Fundamentais do Contribuinte. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva 
(Coord.). Direitos Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: Revista dos Tribunais : Centro de 
Extensão Universitária, 2000, p. 399-400. (Pesquisas Tributárias. Nova série; n. 6). 

291 BALERA, Wagner. Direitos Fundamentais do Contribuinte. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva 
(Coord.). Direitos Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: Revista dos Tribunais : Centro de 
Extensão Universitária, 2000, p.534-536. (Pesquisas Tributárias. Nova série; n. 6).  

292 PASTORELLO, Dirceu Antonio. Direitos Fundamentais do Contribuinte. In: MARTINS, Ives 
Gandra da Silva (Coord.). Direitos Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: Revista dos 
Tribunais : Centro de Extensão Universitária, 2000, p. 570-571. (Pesquisas Tributárias. Nova 
série; n. 6). 
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Luiz Antonio Caldeira Miretti293 é a favor da aplicabilidade do inc. IV, do art. 

150, para os casos em que a multa aplicada seja superior ao valor do tributo; as 

decorrentes da inadimplência de obrigações acessórias devem ser estipuladas 

em valores inferiores aos tributos. 

Edison Carlos Fernandes294 tem a posição de que o inc. IV, do art. 150, 

não se aplica nas penalidades de perdimento de mercadorias, mas em outras 

situações, por exemplo o inadimplemento do pagamento do imposto de renda, o 

qual não pode ser punido com uma multa excessiva. 

Segundo Douglas Yamashita295, apesar de o princípio da proporcionalidade 

ser o limitante da multa aplicada, esta não pode ter caráter confiscatório. 

Machado296 utiliza o argumento literal para justificar seu posicionamento: o 

art. 150, inc. III, da Constituição somente faz menção a tributos, logo não se 

aplica o princípio da anterioridade às sanções administrativas tributárias. Com o 

mesmo fundamento, ou seja, como o inc. IV, do art. 150, da CF/88 só menciona 

tributos, não se aplica o princípio do não confisco às sanções administrativas 

tributárias.  

Em harmonia com o entendimento de Derzi297, é provável que a aplicação 

de sanções administrativas tributárias, especialmente no caso de sua 

acumulação, acarrete uma perda substancial do patrimônio do contribuinte. No 

entanto, como a origem das sanções é a opção do contribuinte em violar o 

ordenamento jurídico, não se vislumbra nenhuma ofensa ao direito.  

                                                           
293 MIRETTI, Luiz Antonio Caldeira. Direitos Fundamentais do Contribuinte. In: MARTINS, Ives 

Gandra da Silva (Coord.). Direitos Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: Revista dos 
Tribunais : Centro de Extensão Universitária, 2000, p. 585-586. (Pesquisas Tributárias. Nova 
série; n. 6). Semelhante posicionamento é o de GONÇALEZ, Antonio Manoel. Direitos 
Fundamentais do Contribuinte. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Direitos 
Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: Revista dos Tribunais : Centro de Extensão 
Universitária, 2000, p. 552. (Pesquisas Tributárias. Nova série; n. 6). 

294 FERNANDES, Edison Carlos. Direitos Fundamentais do Contribuinte. In: MARTINS, Ives 
Gandra da Silva (Coord.). Direitos Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: Revista dos 
Tribunais : Centro de Extensão Universitária, 2000, p. 631. (Pesquisas Tributárias. Nova série; 
n. 6). 

295 YAMASHITA, Douglas. Direitos Fundamentais do Contribuinte. In: MARTINS, Ives Gandra da 
Silva (Coord.). Direitos Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: Revista dos Tribunais : 
Centro de Extensão Universitária, 2000, p. 691. (Pesquisas Tributárias. Nova série; n. 6). 

296 MACHADO, Hugo de Brito. Os princípios jurídicos da tributação na Constituição de 1988. 5. ed. 
São Paulo: Dialética, 2004. p. 117. 

297 DERZI, Misabel de Abreu Machado, Notas de atualização à obra de BALEEIRO, Aliomar. 
Limitações constitucionais ao poder de tributar. 7. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 579. 
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Machado298 faz uma importante distinção, sob o ponto de vista teleológico, 

entre multa e tributo: enquanto o tributo tem a finalidade de suprir o Estado de 

recursos financeiros, a multa objetiva desestimular o comportamento ilícito do 

contribuinte. Por esse motivo, ressalta que o tributo não pode ser confiscatório, 

porque é um ônus imposto a todo contribuinte e não pode violar sua capacidade 

contributiva. Por outro lado, a multa deve implicar um ônus resultante do 

comportamento ilícito do contribuinte, que, para ser desestimulado, recebe uma 

sanção, de caráter aflitivo. 

Nesta Seção, foram relacionados os principais argumentos a favor do 

entendimento de que o princípio constitucional do não confisco é aplicável 

somente aos tributos e não às multas administrativas tributárias, posição adotada 

no presente estudo e também por vários juristas.299 

 

3.3 DIREITO TRIBUTÁRIO PENAL, DIREITO PENAL TRIBUTÁRIO E DIREITO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR TRIBUTÁRIO. 

 

Nesta seção, será analisado um ponto polêmico na doutrina: a questão 

sobre a natureza jurídica da sanção administrativa tributária. O posicionamento 

desse trabalho é no sentido de aplicar a tese mista, abordada na Seção 2.2. Para 

grande parte das infrações tributárias, há uma identidade entre as infrações 

administrativas tributárias e as infrações penais tributárias, de forma que o 

legislador aplicaria a sanção administrativa, a penal ou ambas cumulativamente. 

Porém, para as sanções em que a gravidade da infração e a culpabilidade do 

agente são baixas, o mais adequado seria somente a aplicação da sanção 

administrativa. Nesse ponto, conforme defendido na Seção 2.2, a tese mista 

aponta que há, nos extremos, uma diferença ontológica entre o ilícito penal e o 

administrativo. 

                                                           
298 MACHADO, Hugo de Brito. Os princípios jurídicos da tributação na Constituição de 1988. 5. ed. 

São Paulo: Dialética, 2004. p. 117. 
299 Além dos relacionados, é digno de registro os seguintes juristas: COSTA, Antonio José da. 

Direitos Fundamentais do Contribuinte. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Direitos 
Fundamentais do Contribuinte. São Paulo:  Revista dos Tribunais: Centro de Extensão 
Universitária, 2000, p. 432. (Pesquisas Tributárias. Nova série; n. 6); ICHIHARA, Yoschiaki. 
Direitos Fundamentais do Contribuinte. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Direitos 
Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: Revista dos Tribunais: Centro de Extensão 
Universitária, 2000, p. 495. (Pesquisas Tributárias. Nova série; n. 6). 



103 
 

 

Na Seção 2.2, foi tratada a questão das aproximações e distanciamentos 

entre o ilícito administrativo e o ilícito penal. Não se adota a teoria da unicidade do 

ius puniendi, como exposto, porque o poder sancionatório estatal é exercido tanto 

pela Administração Pública quanto pelo Poder Judiciário, de formas diferentes. 

Logo, não há um direito punitivo único como origem do poder sancionatório da 

Administração Pública.  

Considera-se a tese mista a mais adequada, visto que há uma diferença 

quantitativa entre a infração administrativa e a penal, porém, conforme defendido 

na Seção 2.2.3, não se descarta a diferença qualitativa. Reconhece-se que não 

há um ponto exato de corte em que se iniciam o campo de aplicação adequado 

da sanção administrativa e o campo da sanção penal: nessa zona cinzenta, 

haveria uma identidade entre o ilícito penal e o administrativo. 

Adiantando-se a conclusão desta Seção, com base na aplicação da tese 

mista, as infrações tributárias de menor gravidade devem ser tratadas como 

infrações administrativas e, por esse motivo, submetem-se aos princípios do 

Direito Administrativo Sancionador Tributário, um direito de sobreposição, como 

visto mais a frente. Isso ocorre devido às normas sancionatórias desse direito são 

normas em branco porque precisam, para a interpretação dos tipos 

sancionatórios, a interpretação das normas tributárias que prescrevem as 

respectivas obrigações tributárias violadas.  

Pretende-se identificar, nesta seção, as aproximações e os 

distanciamentos entre os ilícitos administrativos tributários e os ilícitos penais 

tributários. O entendimento explanado coaduna-se com o de Torres300, ao lecionar 

que o poder sancionatório não pode ser confundido com o poder tributário: 

enquanto o primeiro se destina a garantir a validade da ordem jurídica, o segundo 

restringe a propriedade privada, com a finalidade de garantir ao Estado recursos 

para atender às necessidades públicas. Entretanto, é importante registrar que a 

Administração Pública ou o Poder Judiciário, quando impõem sanções 

administrativas tributárias pecuniárias ou sanções penais pecuniárias, também 

restringem a propriedade privada. Portanto, para que essa restrição seja 

justificada, há necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade, como 

será visto no Capítulo 5. 

                                                           
300 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 17. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2010, p. 327. 
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Ao se verificarem as aproximações entre as sanções administrativas 

tributárias e penais tributárias, percebe-se que há cláusulas constitucionais que 

devem ser seguidas tanto pelo Direito Administrativo Sancionador quanto pelo 

Direito Penal, conforme registra Osório301. O objetivo dessas cláusulas é garantir 

aos acusados em geral, tanto no Direito Penal quanto no Direito Administrativo 

Sancionador, que seus direitos fundamentais sejam preservados, ou, no caso de 

haver intervenção estatal, esta esteja devidamente justificada. 

As sanções administrativas tributárias e as sanções penais tributárias 

submetem-se a princípios comuns que devem seguir os princípios de um direito 

garantista. Para Luciano Amaro302, os princípios comuns seriam: o da legalidade, 

o in dubio pro reo, a retroatividade benigna e o princípio do devido processo legal. 

Segundo Schoueri303, os seguintes princípios são comuns a ambas as sanções: 

a) legalidade – nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, conforme o inc. V, 

do art.  97, do CTN; b) in dubio pro reo – inserido no art. 112, do CTN; c) a 

irretroatividade benigna – inserido no inc. II, do art. 106, do CTN; d) a garantia do 

devido processo legal, nos termos do inc. LV, do art. 5º, da CF/88; e) o princípio 

do arrependimento posterior, inserido no art. 138, do CTN. 

Concordando-se com Schoueri, muitos princípios aplicáveis às sanções 

penais tributárias também podem ser aplicados às sanções administrativas 

tributárias, conforme enumerado, e, com o mesmo entendimento, Ataliba304 

leciona que são aplicáveis às sanções de natureza administrativa os grandes 

princípios aplicados ao Direito Penal. 

Um ponto em comum entre as normas que definem as sanções 

administrativas tributárias e as penais tributárias é devido a ambas serem normas 

sancionatórias em branco, conforme leciona Rothmann305. Para completar o tipo 

previsto na norma sancionatória penal ou administrativa, é necessário a 

interpretação das normas que definem as obrigações tributárias. 

                                                           
301 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 5. ed. rev., atual. e ampl. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 144. 
302 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 465. 
303 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 842-845. 
304 ATALIBA, Geraldo. Infrações e Sanções Tributárias. In: ATALIBA, Geraldo (Coord.). Elementos 

de Direito Tributário:  Notas taquigráficas do III curso de especialização em Direito Tributário 
realizado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1978, p. 288. 

305 ROTHMANN, Gerd Willi. Afinal, o planejamento tributário pode ser criminoso? In: PRETO, 
Raquel Elita Alves (Coord.) Tributação Brasileira em Evolução : Estudos em Homenagem ao 
Professor Alcides Jorge Costa. São Paulo: IASP, 2015, p. 689. 
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Portanto, o Direito Administrativo Sancionador Tributário, ou Direito 

Tributário Penal e o Direito Penal Tributário são direitos de superposição, porque 

suas normas pressupõem normas tributárias. 

De acordo com Derzi306, a aproximação entre o ilícito penal e o ilícito 

tributário seria caracterizada por: a) várias leis (federais, estaduais ou municipais) 

aplicam uma dosimetria à sanção administrativa tributária, segundo o grau de 

culpabilidade do agente; b) a aplicação do in dubio pro reo, adaptado ao Direito 

Tributário pelo art. 112, do CTN; c) aplicação da retroatividade benigna, prevista 

no art. 106, do CTN, que beneficia o contribuinte infrator de forma similar ao 

Direito Penal; d) a existência de jurisprudência administrativa e judicial, 

reconhecendo a boa-fé do contribuinte infrator para atenuar as sanções 

administrativas tributárias. 

Sobre as peculiaridades das sanções administrativas tributárias que as 

afastam dos princípios aplicáveis ao Direito Penal, Schoueri307 enumera a 

aplicação do princípio da capacidade contributiva, resultando na proibição de 

multa com efeito de confisco e também da não aplicação do princípio da 

pessoalidade da pena em matéria tributária, especialmente quando são admitidas 

infrações cometidas por pessoas jurídicas. 

Moraes308 observa algumas peculiaridades das sanções administrativas 

tributárias que as afastam das sanções penais: a) o elemento subjetivo da 

infração vem em segundo plano, ou seja, aplica-se a responsabilidade objetiva, 

justificando-se que: (i) não se pode alegar o desconhecimento da lei, (ii) não é 

possível a compatibilização da boa-fé com a negligência, (iii) não se admite a boa-

fé no descumprimento de obrigação tributária, (iv) presume-se sempre a culpa; b) 

admite-se a transmissibilidade da sanção a sucessores, diferentemente do direito 

penal; c) a multa administrativa tributária não se converte em prisão; d) a sanção 

administrativa tributária é imposta pela própria Administração Tributária. 

Para Nogueira309, deveria existir o Direito Administrativo Tributário Penal: 

Segundo o jurista, a infração fiscal será substancial quando um dos sujeitos 
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desatender elementos da obrigação principal e será formal quando um dos 

sujeitos agir contra a forma prescrita. As infrações materiais atingirão diretamente 

o poder de tributar enquanto as formais, o poder de regular. Para ele, as infrações 

subjetivas culposas podem ocorrer em função de negligência, imprudência ou 

imperícia, enquanto que as dolosas, por sonegação, fraude ou conluio. 

Destaca-se do entendimento do autor a utilização do termo “Direito 

Administrativo”: as sanções administrativas tributárias devem ser consideradas 

dentro do conceito de Direito Administrativo Sancionador, tese defendida neste 

trabalho. Nessa perspectiva, as infrações administrativas tributárias possuem a 

natureza jurídica de sanções existentes nas normas tributárias, provenientes do 

poder administrativo sancionatório tributário da Administração Pública, 

submetendo-se aos princípios administrativos e constitucionais que regem o 

Direito Administrativo Sancionatório.  

Esse poder sancionatório não se confunde com o poder de tributar, 

portanto se diverge dos doutrinadores para os quais as sanções administrativas 

tributárias estão submetidas aos princípios tributários, entretanto não há consenso 

na doutrina sobre esse entendimento, como observado a seguir. 

Por sua vez, as sanções penais tributárias são a reação jurídica aos delitos 

tributários e têm a natureza jurídica de direito penal. A doutrina não possui 

grandes divergências em relação a esse ponto. 

A discussão sobre a natureza jurídica das sanções administrativas 

tributárias não goza de consenso entre os doutrinadores. Coimbra Silva310 

relaciona três posições doutrinárias acerca da natureza jurídica das sanções 

administrativas tributárias: a) pertenceriam ao Direito Administrativo; b) 

pertenceriam ao Direito Penal; c) pertenceriam ao Direito Tributário. 

Bonilha311 identificou quatro posicionamentos doutrinários principais acerca 

da natureza jurídica das sanções administrativas tributárias: a) pertenceriam ao 

Direito Penal Tibutário, que viria a ser um sub-ramo do Direito Penal; b) 

pertenceriam ao Direito Administrativo; c) pertenceriam ao Direito Administrativo, 

porém, dependendo de sua gravidade, essa categoria seria também considerada 
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p. 112. 
311 BONILHA, Paulo Celso Bergstrom. Dos critérios para relevação ou redução de multas nos 

processos administrativo-fiscais. In: SÃO PAULO (ESTADO). Tribunal de Impostos e Taxas. 
Encontro nacional de tribunais administrativo-tributários, 1: relatório geral. São Paulo: 1977, p. 
234. 
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do Direito Penal; d) pertenceriam ao Direito Tributário podendo, subsidiariamente, 

serem aplicados princípios do Direito Penal. 

Conforme Denari312, existiriam cinco posicionamentos: a) não há diferença 

entre sanções administrativas e penais; b) o critério de diferenciação é se a norma 

tem natureza de Direito Privado ou Público; c) depende do conteúdo da norma; d) 

a distinção é feita pelos elementos subjetivos em causa; e) não é possível fazer a 

distinção, devendo-se recorrer a critérios extrínsecos e legais. 

Ruy Cirne Lima313 registra que cabe à União legislar privativamente sobre o 

Direito Penal, enquanto que, em relação ao Direito Administrativo, a União e os 

Estados o fazem concorrentemente, cada qual na esfera de sua competência 

administrativa. 

Entretanto, o art. 22, da Constituição Federal estabelece que o Direito 

Penal é privativo da União314 e o mesmo artigo, em seu parágrafo único, 

estabelece a possibilidade dos Estados legislarem em matéria penal315; portanto, 

o Direito Penal perdeu o seu caráter unitário para todo o território nacional. 

Considera-se, pela redação do parágrafo único desse artigo haver um Direito 

Penal geral, que seria aquele privativo da União e aplicável a todo o território 

nacional; por outro lado, é possível existir um Direito Penal local, privativo dos 

Estados-membros, que se aplicaria somente no âmbito estadual, podendo legislar 

sobre questões específicas, desde que haja uma lei complementar autorizando. 

Com base nessa interpretação, seria possível ao Estado do Amazonas, por 

exemplo, criar uma legislação penal específica para proteger a vitória-régia, uma 

planta específica da região (deve haver lei complementar autorizativa para 

permitir tal procedimento). Logo, tendo em vista que os Estados também podem 

legislar, restritivamente, em Direito Penal, esta não seria uma característica que 

distinguiria sempre as normas sancionatórias penais tributárias das 

administrativas tributárias penais. 

Continuando com os ensinamentos de Lima316, é importante registrar que, 

ao caracterizar o que ele nomeia Direito Administrativo Penal, enumera as 

                                                           
312 COSTA JÚNIOR, Paulo José da. DENARI, Zelmo. Infrações Tributárias e Delitos Fiscais. 3. ed. 

rev. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 10.  
313 LIMA, Ruy Cirne. Princípios de Direito Administrativo. Porto Alegre: Sulina, 1964, p. 215. 
314 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal, 

processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 
315 Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões 

específicas das matérias relacionadas neste artigo. 
316 LIMA, Ruy Cirne. Princípios de Direito Administrativo. Porto Alegre: Sulina, 1964, p. 216. 
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seguintes diferenças entre as sanções administrativas e as sanções penais: a) as 

sanções penais seriam incomunicáveis e as administrativas poderiam ser 

reclamadas dos sucessores; b) a responsabilidade é presumida nas 

administrativas, enquanto que, nas penais, deriva da prática do fato delituoso; c) é 

possível a reformatio in pejus apenas nas sanções administrativas: nos casos em 

que a decisão é contra a Fazenda Pública, é possível a reconsideração e a 

reforma ex-officio; d) as sanções criminais visam somente a punição, enquanto as 

administrativas visam a punição e a reparação do dano, cumulativamente. 

Denari317 defende que as infrações administrativas tributárias estão em um 

ramo autônomo, o Direito Tributário Penal, distinto do Direito Tributário, tendo 

como único ponto de contato a referibilidade à matéria tributária, ao passo que, 

para Paccielo318, a sanção administrativa tributária tem natureza jurídica 

administrativa. 

Paccielo319 menciona cinco posicionamentos doutrinários acerca da relação 

entre o ilícito tributário e o ilícito administrativo: a) não haveria diferença entre 

ilícito tributário e administrativo; b) a diferença seria a fundamentação no Direito 

Privado ou Público; c) a diferença seria baseada na fundamentação do conteúdo 

que deve considerar algumas circunstâncias, tais como se há ou não perigo 

social, se existem interesses patrimoniais ressarcíveis, se há um dano social 

irreparável etc.; d) se a infração fosse culposa ou dolosa, teria a natureza jurídica 

de Direito Penal; e) haveria necessidade de se recorrer a critérios extrínsecos e 

legais. 

Moraes320 destaca os seguintes critérios propostos pela doutrina para fazer 

a distinção entre os diferentes ilícitos: a) natureza da norma violada –se norma 

tributária, o ilícito seria tributário; se norma penal, o ilícito seria penal; b) o bem 

jurídico ofendido; c) o tipo da sanção; d) do motivo de ordem subjetiva. Seria 

penal se o ilícito for doloso e civil se for culposo; e) seria o processo que impõe a 

sanção. 

Conforme demonstrado, há uma ampla gama de interpretações na doutrina 

                                                           
317 COSTA JÚNIOR, Paulo José da. DENARI, Zelmo. Infrações Tributárias e Delitos Fiscais. 3. ed. 

rev. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 14-15. 
318 PACCIELO, Gaetano. As sanções do direito tributário. Caderno de Pesquisas Tributárias, vol. 

4. São Paulo: Resenha Tributária, 1979, p. 136. 
319 PACCIELO, Gaetano. As sanções do direito tributário. Caderno de Pesquisas Tributárias, vol. 

4. São Paulo: Resenha Tributária, 1979, p. 97. 
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atualizada. v. 2. Rio de Janeiro: Forense,1997, p. 536. 
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sobre a natureza jurídica das sanções administrativas tributárias. No sentido de 

sistematizar as posições doutrinárias, delineiam-se as seguintes correntes: a) pela 

identidade entre os ilícitos penais tributários e os ilícitos administrativos tributários; 

b) pela não identidade ou identidade parcial entre tais ilícitos.  

Entre os juristas que defendem a identidade entre os ilícitos, há Sainz de 

Bujanda321, para o qual, a infração penal pressupõe a lesão a bem jurídico 

protegido pelo ordenamento positivo, consequentemente há previsão de aplicação 

de uma sanção. Segundo o jurista, há uma identidade entre infrações penais e 

infrações tributárias, devendo ser rejeitada a tese de que haveria infrações 

tributárias involuntárias. Ele considera que há infrações leves, fruto de erros ou 

falta de informação do contribuinte, em consequência da falta de diligência, por 

isso devem ser sancionadas. 

Bujanda322 não distingue o injusto penal do injusto administrativo; para ele 

somente existe uma diferença formal entre as infrações previstas no Código Penal 

e em outras leis estanques espalhadas pelo ordenamento jurídico. Conclui o 

jurista que, ao invés de se utilizar a denominação de Direito Tributário 

Sancionador ou Direito Tributário Penal, dever-se-ia usar o termo Direito Penal 

Tributário, porque as infrações tributárias seriam uma espécie de infração da 

ordem jurídica com a mesma natureza das infrações penais, de forma que o fato 

dessas infrações serem especificadas na lei tributária não alteram sua 

natureza.323 

Bujanda 324, ao comentar sobre a doutrina italiana, considera que esta trata 

como tendo a infração tributária natureza penal quando sancionada por uma 

norma compreendida no Código Penal. Por outro lado, constataria uma natureza 

administrativa ao ser sancionada por uma norma específica não compreendida 

em nenhuma lei penal. Portanto, essa diferenciação teria apenas um critério 

formal e pouco convincente. Em harmonia com esse entendimento, Fonrouge325 

leciona que a lei italiana denomina, impropriamente, o ilícito administrativo como 
                                                           
321 BUJANDA, Fernando Sainz de. Hacienda y Derecho. vol. II. Madri: Instituto de Estudios 

Políticos, 1962, p. 209.  
322 BUJANDA, Fernando Sainz de. Hacienda y Derecho. vol. II. Madri: Instituto de Estudios 

Políticos, 1962, p. 210. 
323 Entendimento semelhante é adotado por AFTALIÓN, Enrique R. Derecho Penal Administrativo. 

Buenos Aires: Ediciones Arayú, 1955, p. 11-18. 
324 BUJANDA, Fernando Sainz de. Hacienda y Derecho. vol. II. Madri: Instituto de Estudios 

Políticos, 1962, p. 212. 
325 FONROUGE, Carlos Maria Giuliani. Conceitos de direito tributário. São Paulo: LAEL, 1973, p. 

270. 
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sendo ilícito civil. 

Pérez Royo326, com entendimento similar, leciona que o que determina a 

natureza do ilícito é a natureza da sanção aplicada, ou seja, se o ilícito for 

sancionado com uma sanção penal, será correspondentemente penal, se for 

sancionado por uma sanção administrativa, será administrativo, posicionamento 

semelhante também adotado por Moraes327  e Ferreira328. 

Discorda-se da tese de se considerar todas as infrações tributárias como 

sujeitas ao Direito Penal: as sanções previstas no art. 85 da Lei do ICMS-SP são 

aplicadas pela Administração Tributária, entretanto no ordenamento jurídico 

brasileiro somente o Poder Judiciário pode aplicar sanções de natureza penal, o 

que vai de encontro com a tese de Bujanda. 

Também adepto da identidade entre ilícitos administrativos tributários e 

penais tributários, Fábio Goldschmidt329 considera que as sanções administrativas 

tributárias e as sanções penais tributárias seriam “expressões do ius puniendi 

estatal”. Para o jurista, a determinação de aplicar a sanção administrativa 

tributária, a penal tributária ou ambas é exclusiva do legislador, porque as 

diferenças são circunstanciais330, visto que aquele tem liberdade de configuração 

normativa331, de forma que é livre para determinar a natureza jurídica do ilícito. 

Defensor da unicidade ontológica do ilícito administrativo e penal, Edmar 

Oliveira Andrade Filho332 entende haver uma única raiz nas infrações, ou seja, 

uma omissão ou ação antijurídica, que é o fundamento de toda sanção. Logo, a 

sanção pode ser classificada de várias formas, porém sempre será uma sanção, 

devendo ser prevista em uma norma jurídica e sempre infligirá uma pena a 

alguém. Conclui pela aplicação dos princípios constitucionais penais às sanções 

administrativas tributárias.  
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331 OSÓRIO, Fabio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 5. ed. rev. atual. e ampl. São 
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Justen Filho333 considera haver uma proximidade entre as sanções 

administrativas e as penais, e postula que o regime jurídico a que elas devem se 

submeter deve ser idêntico, ou, pelo menos, semelhante. 

Entre os doutrinadores que consideram distintos os ilícitos tributários e 

penais tributários, destacam-se Pacheco334, para quem as obrigações de dar 

(quantia em dinheiro ao Estado, ou seja, tributo), quando violadas, resultam na 

constituição de ilícitos tributários. Por outro lado, as obrigações de fazer 

(declarações, emitir notas fiscais etc.), quando violadas, resultam na constituição 

de ilícitos administrativos. Para a jurista, totalmente diferente é o caso do ilícito 

penal, cujo antecedente da norma sancionatória especifica uma conduta proibida. 

Os bens atingidos seriam valiosos e a culpabilidade e responsabilidade penal 

teriam características próprias e imprescindíveis para que o fato delituoso possa 

ser imputado ao infrator.  

Hector Villegas335, em sua aula magna proferida no III Curso de 

Especialização em Direito Tributário, defendeu existir diferenças substanciais 

entre a infração penal e a infração fiscal. As infrações penais pentencem ao 

campo do Direito Penal comum, enquanto que as infrações tributárias pertencem 

ao Direito Penal Tributário, que seria o ramo do direito que trata da repressão às 

infrações fiscais não delituosas.  

Villegas336 se opõe à posição de Aftalión quando o segundo defende que o 

Código Penal seria aplicável sempre que a norma tributária fosse omissa, ou seja, 

nos pontos onde o direito tributário não criou norma regulatória. Segundo o jurista, 

o estudo do direito penal tributário se justifica pela existência de determinadas 

peculiaridades que o distanciam do direito penal e do direito civil, tais como o fato 

de haver uma prevalência do objetivo sobre o subjetivo, a tentativa de se assimilar 

à infração consumada, a possibilidade de transmitir a multa, ainda que em caso 
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de falecimento, a possibilidade do sujeito passivo responder pelos atos de 

terceiros ou a possibilidade de responsabilizar as coletividades. 

Neves e Dejalma337 esclarecem que as sanções administrativas tributárias, 

com um caráter nitidamente patrimonial, diferenciam-se das sanções penais, com 

um caráter pessoal, ou seja, não se aplica o princípio constitucional da 

pessoalidade das penas às sanções administrativas tributárias. Os autores 

afirmam que as sanções administrativas tributárias não se confundem com as 

sanções penais, porque não podem ser convertidas em penas privativas de 

liberdade. Eles ressaltam que a pena não passa da pessoa do delinquente, o que 

não ocorre no Direito Tributário, em razão do caráter patrimonial da sanção 

administrativa tributária. Tendo em vista que o agente da infração tributária se 

beneficiou em seu patrimônio em detrimento do Erário, cabe a este perseguir a 

satisfação do crédito tributário de que detenha o acervo patrimonial transmitido, 

mesmo que esteja em mãos de terceiro. Para esses autores, as multas tributárias 

têm nítido caráter indenizatório, aproximando-se das multas civis e, como tais, 

transmissíveis aos sucessores. 

Com posicionamento similar, Paciello338 esclarece que a doutrina e 

jurisprudência majoritárias consideram a sanção administrativa tributária como 

tendo caráter civil; para ele, não se aplica o princípio da pessoalidade da pena e 

nem o caráter civil. O Estado prioriza receber a sanção pecuniária do que punir o 

transgressor, porque prefere garantir recursos para cobrir as despesas públicas. 

Segundo Schoueri339, a sanção penal tributária é fruto do direito do Estado 

de punir, ao passo que a sanção administrativa tributária decorre do poder de 

tributar do Estado, consequentemente seria tributária a natureza jurídica de tal 

sanção; além disso, denomina Direito Tributário Penal o ramo do Direito Tributário 

encarregado de tratar as sanções administrativas tributárias, enquanto que o 

Direito Penal Tributário seria o ramo do Direito Penal encarregado das sanções 

penais tributárias340, denominações adotadas pela maioria dos grupos que 
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MARTINS, Ives Gandra da Silva(Coord.). Cadernos de Pesquisas Tributárias, v. 4. São Paulo: 
Resenha Tributária, 1979, p. 16-19. 

338 PACCIELO, Gaetano. As sanções do direito tributário. In: MARTINS, Ives Gandra da 
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compuseram o III Curso de Especialização em Direito Tributário341 

De acordo com Coimbra Silva342 a sujeição das sanções administrativas a 

limitações ao poder de tributar, a sujeição a limites qualitativos e quantitativos 

específicos e o fato da extinção da responsabilidade poder ser feita pela prática 

decorrente de pagamento espontâneo do crédito tributário caracterizam a 

natureza jurídica dessas sanções como de caráter tributário; no entanto, é 

possível que ocorram a influência de normas e elaborações doutrinárias 

pertencentes a outros ramos do direito. 

Apesar de ter posicionamento diverso, Pacheco343 relaciona os principais 

argumentos a favor da consideração das sanções administrativas tributárias como 

pertencentes ao Direito Penal: a) no bem jurídico a ser protegido, que é público; 

b) na riqueza arrecadada pelo Estado que pertence ao povo, constituindo crime 

fraudar o fisco; c) no fato de não haver diferença entre o ilícito tributário e o crime 

comum.  

Também favorável à tese da consideração das sanções administrativas 

tributárias como pertencentes ao Direito Penal, registra-se o posicionamento de 

Torres344, para o qual não há diferença entre sanções penais e administrativas – 

deve prevalecer o conceito de Direito Penal Tributário sobre o de Direito Tributário 

Penal, porque as normas sancionatórias são possuem natureza penal e suas 

consequências são percebidas na esfera tributária. 

As normas sancionatórias administrativas tributárias, segundo o jurista345, 

submetem-se aos princípios da “Constituição penal”: a) tipicidade e legalidade 

(inc.  XXXIX, do art. 5º, da CF/88); b) pessoalidade da pena (inc. XLV, do art. 5º, 

da CF/88); c) multa não conversível em prisão (inc. LXVII, do art. 5º, da CF/88); e) 

irretroatividade da sanção, salvo quando beneficiar o infrator (inc. XL, do art. 5º, 

da CF/88); f) prejudicialidade do procedimento administrativo (inc. XXXV, do art. 
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5º, da CF/88), não aplicável quando a pena é determinada pelo Poder Judiciário; 

g) e os demais princípios constitucionais expressos ou implícitos aplicáveis, tais 

como os princípios da boa-fé, do federalismo, da independência dos juízes, do 

Estado de Direito etc. 

 

3.3.1 Posicionamento do presente trabalho sobre a natureza jurídica da 

sanção administrativa tributária. 

 

 Toda violação à norma jurídica constitui um ilícito. Inicialmente, surge o 

questionamento se a norma sancionatória que deve ser aplicada, na ocorrência 

de um ilícito tributário, tem a natureza jurídica de uma norma penal ou tributária. 

Registra-se que o legislador pátrio decidiu, em alguns casos, estipular pela 

cumulação de aplicação de uma norma penal e uma norma sancionatória 

tributária para uma mesma ocorrência de um ilícito tributário. Por exemplo, na 

venda de uma mercadoria por parte de um comerciante, há incidência do ICMS 

na operação. O sujeito passivo é o comerciante que tem o dever de recolher aos 

cofres públicos o imposto correspondente. Caso não o faça, estará sujeito à 

lavratura de auto de infração, em que serão exigidos o imposto e a multa, sendo 

esta de natureza administrativa tributária sancionatória e, além disso, estará 

sujeito a responder, cumulativamente, por crime de sonegação fiscal, que é de 

natureza penal. 

Consideram-se multa e tributo conceitos distintos, conforme já determinado 

pelo art.  3º, do CTN, rejeitando-se, portanto, a tese de que as sanções 

administrativo-tributárias estão submetidas aos princípios do direito tributário, pois 

possuem natureza jurídica diversa. Nesse mesmo sentido Carvalho346 ressalta a 

distinção existente entre a relação jurídica tributária e a relação jurídica 

sancionatória. 

Ao elaborar o Auto de Infração do ICMS, o Agente Fiscal de Rendas 

constitui dois lançamentos: o lançamento relativo ao imposto, já incluído os juros 

moratórios, e o lançamento relativo à multa e também realiza o ato administrativo 

de notificação para ciência do Contribuinte. Em julgamento realizado pelo TRF da 
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5ª Região347, reconheceu-se que, nos termos do §3º, do art.  113, a inobservância 

do cumprimento da obrigação acessória, converte a obrigação em principal 

relativamente a penalidade pecuniária. Logo, apenas o procedimento 

administrativo do lançamento, quer do tributo não recolhido, quer do 

descumprimento da obrigação acessória, é que constituirá o crédito tributário a 

ser executado pela Fazenda. 

Carvalho348 alerta que a relação jurídica da multa é diferente da relação 

jurídica do imposto, opinião corroborada também por Geraldo Ataliba349, que 

ressalta a natureza jurídica diversa entre tributo e sanção administrativa 

tributária350. 

O fato de o art. 4º, do CTN, considerar que a multa é crédito tributário não 

implica que o seu regime jurídico seja o tributário. O STJ decidiu que o conceito 

de crédito tributário também abrange a multa351, o que implica ser dado o mesmo 

tratamento jurídico em relação à inscrição em dívida ativa e à sua execução352. 

Além disso, há também a aceitação de compensação de multas com tributos, 

corroborando o entendimento de multa ser crédito tributário353. 

Por sua vez, o CTN prescreve que a multa será considerada obrigação 

tributária principal354, sendo que se aplica também ao descumprimento de 

obrigação acessória355, convertendo-se em obrigação principal356. Haverá ainda, 

de acordo com o CTN, a extinção da responsabilidade do infrator por força da 

denúncia espontânea conforme estipulado pelo art. 138 do CTN357. A multa, por 
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Decisão: 25/05/06. DJ de 14/06/06, p. 736. 
348 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 

412. 
349 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 35. 
350 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 33. 
351 STJ. REsp 831278/PR. Rel.: Min. Teori Albino Zavascki. 1ª Turma. Decisão: 20/06/06. DJ de 

30/06/06, p. 192. 
352 TRF 4ª Região. AG 2007.04.00002596-9/PR. Rel.: Des. Federal Joel Ilan Paciornik. 1ª Turma. 

Decisão: 02/05/07. DJ de 15/05/07. 
353 TRF 4ª Região. AC 2005.72.00008709-2/SC. Rel.: Des. Federal Leandro Paulsen. 2ª Turma. 

Decisão: 24/04/07. DJ de 09/05/07 
354 TRF 1ª Região. AC 1997.01.00034175-8/MG. Rel:. Juiz Mark Yshida Brandão (convocado). 8ª 

Turma. Decisão 02/03/07. DJ de 19/03/07, p. 161. 
355 TRF 4ª Região. AMS 2004.71.08005391-7/RS. Rel: Des. Federal Vilson Darós. 1ª Turma. 

Decisão: 30/05/07. 
356 TRF 5ª Região. AC 2004.80.00010755-3/AL. Rel.: Des. Federal José Baptista de Almeida Filho. 

2ª Turma. Decisão: 05/12/06. DJ de 08/01/07, p. 347. 
357 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2007, 

p. 113. 
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ser crédito tributário, deve seguir a mesma norma de prescrição e decadência que 

é estipulada para o tributo358. 

Quanto ao regime jurídico aplicável aos tributos e às penalidades, entende-

se que é adequado considerar que há uma aproximação na medida em que o 

CTN, por meio de uma leitura sistemática, estabelece que, nos termos do art. 142, 

ambos tributo e multa são feitos por lançamento. Além disso, o art. 156 e 

seguintes tratam da extinção tanto da penalidade quanto da obrigação principal. O 

mesmo se pode dizer em relação ao tema da decadência e prescrição, onde não 

é feita diferenciação pelo CTN. Acrescenta-se ao acima que o tributo e a multa 

também passam pelas mesmas regras de cobrança e execução fiscal, ambos 

também são abrangidos pelas mesmas regras atinentes à garantia de créditos e 

preferências estipuladas nos arts. 183 a 193. 

Nesse sentido, Silva359, com tantos pontos em comum, indica um diferente: 

a destinação dada a ambos, dado que, tanto tributos como multas tributárias são 

receitas não vinculadas. A multa poderia ter uma destinação específica, porque, 

dentre outros benefícios, seria uma forma de arrefecer a volúpia dos governantes 

que, muitas vezes, exigem multas elevadas como uma forma disfarçada de elevar 

a carga tributária. Além disso, poder-se-ia dar uma destinação à educação fiscal 

do cidadão, para que aumente a consciência na população dos males causados 

pela sonegação de tributos. 

Concorda-se com Silva e, no entender do presente trabalho, não há 

impedimento na atual legislação de se dar uma destinação vinculada às multas 

administrativas tributárias. Entende-se que o tema não é pacífico e registra-se que 

tramitam várias ações no STF que tratam da destinação das multas 

administrativas tributárias. Como exemplo, cita-se a Ação Cível Originária (ACO) 

nº 2931 ajuizada pelo Estado em desfavor da União, na qual pleiteou a repartição 

de receitas obtidas a partir da incidência do art. 8º, da Lei nº 13.254/16, que 

disciplinou o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT).  

Esta ação foi extinta sem julgamento de mérito. No entender do presente 

trabalho, se a multa tem caráter moratória, então deve seguir a mesma 

destinação que os tributos. No entanto, nos casos das multas punitivas do ICMS, 

                                                           
358 TRF 1ª Região. AC 2001.38.03.002894-0/MG. Rel:. Des. Federal Maria do Carmo Cardoso. 8ª 

Turma. Decisão: 29/06/07. DJ de 19/10/07, p. 161. 
359 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2007, 

p. 85. 
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objeto do presente trabalho, entende-se que elas não precisam seguir a mesma 

destinação que os tributos. Foi o que sustentou a União. Entende-se que o tema 

não está pacificado na jurisprudência. 

Apesar de entender que a multa, por força do CTN, é crédito tributário, 

destacou-se que, também por força do CTN, a multa é distinta do tributo, o que 

implica na não adesão da tese de que o regime jurídico das multas é o mesmo do 

regime atribuído aos tributos. Entende-se que não se aplicam os princípios 

constitucionais tributários às multas e nem se aplicam, automaticamente, os 

princípios penais. Entende-se que as multas administrativas possuem o regime 

jurídico de um Direito Administrativo Sancionar Tributário, visto a seguir. 

 

3.4 O DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR TRIBUTÁRIO 

 

Segundo Eduardo Bim360, o Direito Administrativo Sancionador é 

caracterizado por ser o ramo do Direito que regula a aplicação das sanções 

administrativas. Logo, as sanções administrativas tributárias, sendo espécies do 

gênero sanções administrativas, estariam inclusas no Direito Administrativo 

Sancionador. Por outro lado, o Direito Penal é um direito de sobreposição361 

portanto as normas sancionadoras que estão no Direito Penal Eleitoral, no Direito 

Penal Econômico, Direito Penal Ambiental, Direito Penal Tributário e outros 

tutelam bens, valores e interesses disciplinados por outros ramos do direito. 

Essas normas, ainda que façam parte de diversos ramos do ordenamento 

jurídico, têm em comum a subordinação aos princípios do Direito Penal.   

Analogamente, o Direito Administrativo Sancionador também é um direito 

de sobreposição. Portanto, as normas sancionadoras que estão no Direito 

Administrativo Econômico Sancionador, Direito Administrativo Ambiental 

Sancionador, Direito Administrativo Tributário Sancionador e outros, embora 

pertençam a diversos ramos do ordenamento jurídico brasileiro, têm em comum a 

subordinação aos princípios do Direito Administrativo Sancionador; como o 

ordenamento jurídico brasileiro ainda não os explicitou adequadamente, utilizam-

se as normas constitucionais e, na medida do possível, adaptam-se por analogia 

                                                           
360 BIM, Eduardo Fortunato. O imperativo constitucional da culpabilidade no direito tributário 

sancionador. Revista de Direito Tributário, São Paulo, n. 86, p. 184. 
361 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2007, 

p. 191. 
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in bonam partem, os princípios do Direito Penal. Na figura 2, esclarecem-se as 

relações de sobreposição existentes tanto no Direito Penal quanto no Direito 

Administrativo Sancionador. 

 

Figura 2 – Direito Penal e Direito Administrativo Sancionador – Ambos são direito de 
superposição 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

3.4.1 A estrutura do ilícito administrativo tributário 

 

Não há no ordenamento jurídico brasileiro uma lei geral sobre as infrações 

administrativas. Como fonte de inspiração, há a lei alemã que trata das infrações 

administrativas (Ordnungswidrigkeitengesetz) e dispõe, em seu artigo primeiro362, 

que a infração administrativa é uma ação antijurídica e reprovável, a qual realiza o 

tipo de uma lei e permite a sanção por meio de uma multa. Nesse sentido, será 

adotado neste trabalho o ilícito administrativo contendo três elementos: tipo, 

antijuridicidade e culpabilidade, devido ao modelo363 aproximar o ilícito 

                                                           
362 § 1 Begriffsbestimmung 

(1) Eine Ordnungswidrigkeit ist eine rechtswidrige und vorwerfbare Handlung, die den 
Tatbestand eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit einer Geldbuße zuläßt. 
(2) Eine mit Geldbuße bedrohte Handlung ist eine rechtswidrige Handlung, die den Tatbestand 
eines Gesetzes im Sinne des Absatzes 1 verwirklicht, auch wenn sie nicht vorwerfbar begangen 
ist. 

363 Os elementos tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade também são considerados por 
TOMILLO, Manuel Gómez. Derecho administrativo sancionador. Parte general: teoría general y 
práctica del Derecho penal administrativo. Pamplona: Aranzadi, 2008, p. 232. Ver também 
HARET, Florence. Princípios (e interpretações) aplicáveis às sanções tributárias: Por uma 
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administrativo ao ilícito penal e permite, por meio de um estudo da teoria do delito, 

e obter conclusões acerca de uma teoria do ilícito administrativo, hoje inexistente 

no direito brasileiro e também na doutrina.  

Entendimento semelhante é o de Dus364, que considera a natureza jurídica 

dos ilícitos fiscais como tendo a natureza de ilícito penal, e, portanto, entendendo 

que os elementos de tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade são os mais 

adequados para a análise do ilícito fiscal. 

O caminho mais adequado para um aprofundamento no estudo das 

infrações administrativas em geral e das infrações administrativas tributárias, mais 

especificamente, consiste na aproximação com o estudo da teoria do delito, de 

forma a realizar um esboço de uma teoria geral das infrações administrativas365. 

O modelo da teoria do delito está bem sedimentado na doutrina e na 

jurisprudência penal e tem proporcionado soluções adequadas ao problema da 

dosimetria da sanção. 

Roxin366 ensina que esse modelo foi desenvolvido, entre outros, pelo jurista 

alemão Franz von Liszt, a partir de 1881, em “Lehrbuch des Deutsches 

Strafrechts”367; em seguida, há a ideia de tipicidade iniciada por Ernst Beling, em 

1906, com o livro “Die Lehre von Verbrechen”368; posteriormente foi tratada a ideia 

da culpabilidade por Reinhard Frank, em 1907, na obra “Über den Aufbau des 

Schuldbegriffs”369. Portanto, no início do século XX, instaurou-se o sistema Liszt-

Beling, que discutia a teoria do delito como um fato típico, antijurídico e culpável, 

modelo que até os dias atuais tem sido adotado no sistema penal alemão e 

brasileiro, entre outros, com importantes modificações. 

 Devido ao Direito Administrativo Sancionador ainda não ter desenvolvido 

uma teoria da infração administrativa com a mesma profundidade e plenitude que 

                                                                                                                                                                                

definição do conceito de sanções admitidas no direito tributário com base na atual ordem 
constitucional e exegese da jurisprudência mais recente. Revista Tributária das Américas. São 
Paulo: Thomson Reuters/RT, Ano 5, n. 9, jan./jul.,2014, p. 105-136. Ver também PÉREZ 
ROYO, Fernando. Infracciones y sanciones tributarias. Sevilla: Instituto de Estudios Fiscales, 
1972, p. 51.  

364 DUS, Angelo. Teoria generale dell’illecito fiscale. Milão : A. Giuffrè, 1957, p. 162. 
365 SANTOS, Eduardo Sens dos. Tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade nas infrações 

administrativas. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, v. 13, n. 51, p. 
229-260, abr./jun. 2005. 

366 ROXIN, Claus. Strafrecht Allgemeiner Teil. Band I. Grundlagen – Der Aufbau der 
Verbrechenslehre. 4. ed. Bad Langensalza: C.H.Beck oHG, 2006, p. 199. 

367 Em tradução livre: Livro didático sobre o Direito Penal alemão. 
368 Em tradução livre: A doutrina do delito. 
369 Em tradução livre: Sobre a construção do conceito de culpabilidade 
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a teoria do delito, há autores que o consideram um direito “repressivo primário e 

arcaico”, porque permite a responsabilidade objetiva e outras violações às 

garantias dos administrados370.   

Para que se caracterize o ilícito administrativo fiscal é necessário a 

existência dos seguintes elementos: fato típico, antijurídico e culpável371. O fato 

típico deve corresponder a um comportamento ilícito previsto pelo ordenamento 

jurídico372, no caso das infrações tributárias, a imposição de uma obrigação 

tributária acessória é possível por meio da legislação tributária, conforme 

interpretação do art.  96 em conjunto com o §2º, do art.  113, do CTN373. Porém a 

imposição de sanções administrativo-tributárias é feita exclusivamente pela lei, 

conforme previsão do inc. V, do art.  97374, do CTN.  

No modelo proposto, primeiro é verificado se o comportamento adotado é 

previsto pela lei, ou seja, se há ocorrência da tipicidade. Somente no caso positivo 

prossegue a verificação da existência dos demais elementos que compõem a 

infração administrativa. 

O elemento tipicidade tem um caráter garantista, conforme nos ensina 

Pérez Royo375, e significa que nenhuma ação possa ser qualificada como uma 

infração administrativa ou penal sem previsão legal. A finalidade da tipicidade é 

produzir um sentimento de segurança jurídica no administrado.  

                                                           
370 ENTERRÍA, Eduardo García de, FERNANDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Direito Administrativo. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 891. 
371 BIM, Eduardo Fortunato. O imperativo constitucional da culpabilidade no direito tributário 

sancionador. Revista de Direito Tributário, São Paulo, n. 86, p. 185. No mesmo sentido ver 
também ROTHMANN, Gerd Willi. Afinal, o planejamento tributário pode ser criminoso? In: 
PRETO, Raquel Elita Alves (Coord.). Tributação Brasileira em Evolução : Estudos em 
Homenagem ao Professor Alcides Jorge Costa. São Paulo: IASP, 2015, p. 687. Ver também 
FERREIRA, Daniel. Infrações e Sanções Administrativas. In: DALLARI, Adilson Abreu; 
NASCIMENTO, Carlos Valder do; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Tratado de direito 
administrativo. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 630. 

372 ROXIN, Claus. Strafrecht Allgemeiner Teil. Band I. Grundlagen – Der Aufbau der 
Verbrechenslehre. 4. ed. Bad Langensalza: C.H.Beck oHG, 2006, p. 196. 

373 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções 
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, 
sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. [...] 
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. [...] § 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. 

374 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; 

375 PÉREZ ROYO, Fernando. Infracciones y sanciones tributarias. Sevilla: Instituto de Estudios 
Fiscales, 1972, p. 69. 
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Segundo Pérez Royo,376 o elemento legalidade ou princípio da reserva 

legal, que significa que toda sanção deve ser estabelecida por lei, está 

intimamente relacionado à tipicidade. 

A discussão sobre as várias doutrinas acerca do tipo é ampla e não é 

possível, dentro do escopo do presente trabalho, analisar os vários 

posicionamentos doutrinários principalmente o da corrente finalista e o da 

corrente funcionalista sobre o tipo penal. 

No entanto, é interessante registrar a posição de Daniela Melo377, que 

procura uma aproximação entre o ilícito penal e o ilícito administrativo 

sancionador tributário. O ilícito penal seria composto pelo injusto penal e a 

culpabilidade, porém a autora entende, diferentemente do presente estudo, que o 

ilícito administrativo sancionador tributário, denominado por ela de ilícito tributário, 

seria composto apenas pelo injusto tributário. Ambos, injusto penal e o injusto 

tributário, seriam constituídos pela tipicidade e antijuridicidade.  

A jurista378, aplicando a teoria da imputação objetiva desenvolvida por 

Roxin, conclui que a tipicidade penal e a tributária seriam compostas pelos 

elementos: tipo objetivo e tipo subjetivo. Por sua vez o tipo objetivo seria 

constituído pela ação, nexo de causalidade, resultado, criação de um risco 

juridicamente desaprovado e realização desse risco no resultado. O tipo subjetivo 

seria constituído pelo dolo e elementos especiais. Logo, para que a infração 

possa ser imputada ao autor, é necessário que tenha criado um risco 

juridicamente desaprovado, haja a produção do resultado e seja comprovado o 

nexo causal entre a ação praticada e o resultado. Entende-se que esta é uma 

interpretação muito interessante, porém registra-se a discordância em relação à 

exclusão do elemento culpabilidade no ilícito tributário. 

No Direito Administrativo, diferentemente do Penal, é comum a previsão de 

tipos de perigo abstrato, ou seja, a previsão de comportamentos que, apesar de 

violarem normas jurídicas, não produzem nenhum dano concreto ao bem jurídico 

tutelado pela norma sancionatória. Por exemplo, um contribuinte que, apesar de 

                                                           
376 PÉREZ ROYO, Fernando. Infracciones y sanciones tributarias. Sevilla: Instituto de Estudios 

Fiscales, 1972, p. 69. 
377 MELO, Daniela Victor de Souza. Abrandamento da Objetividade do Injusto Fiscal. In: SILVA, 

Paulo Roberto Coimbra (Coord.). Grandes Temas do Direito Tributário Sancionador. Sâo 
Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 146. 

378 MELO, Daniela Victor de Souza. Abrandamento da Objetividade do Injusto Fiscal. In: SILVA, 
Paulo Roberto Coimbra (Coord.). Grandes Temas do Direito Tributário Sancionador. Sâo 
Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 143. 
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ser obrigado a se inscrever no Cadastro dos Contribuintes do ICMS no Estado de 

São Paulo (CADESP), não o faz, porém, realiza fatos geradores que não implicam 

o pagamento de tributo porque as mercadorias são imunes. Essa conduta não 

produziu nenhum dano ao Erário, porém ela constitui um perigo abstrato porque 

evita que a Administração Pública, possa, eficientemente controlar e planejar a 

fiscalização do ICMS. Nesse sentido a violação da norma é um perigo abstrato.  

O próximo elemento a ser verificado é o da antijuridicidade, ou seja, deve 

haver uma relação de contrariedade ao ordenamento jurídico, uma contradição 

entre a ação praticada e o conjunto das proibições e permissões que compõem o 

sistema jurídico379. 

Assim como no Direito Penal, entende-se que a antijuridicidade no Direito 

Administrativo Sancionador pode ser descaracterizada pela ocorrência de alguma 

causa de justificação – norma permissiva que autorize o comportamento do 

agente, excluindo, consequentemente, a ilicitude da conduta380. 

Exemplo de norma permissiva é a ocorrência do estado de necessidade, 

ou seja, uma situação em que se encontra a pessoa que não pode razoavelmente 

evitar a lesão a um bem jurídico senão pela prática de um ato que, fora das 

circunstâncias em que se encontra, seria considerado infracional381. Por exemplo, 

um contribuinte que, para evitar que sua empresa vá a falência prefere pagar os 

empregados e os fornecedores do que os impostos. É possível que, após a 

devida verificação pelo Fisco, se conclua pela não ocorrência da infração, porém 

o imposto é devido, porque a regra de incidência do imposto é responsabilidade 

objetiva, a regra de incidência da multa é responsabilidade subjetiva. 

O Código Penal brasileiro enumera as causas de justificação ou de 

exclusão da antijuridicidade, porém o Código Tributário Nacional não o faz. Uma 

possível razão é porque há a interpretação da responsabilidade objetiva. 

Lembrando que o anteprojeto do CTN enumerava as causas de exclusão da 

antijuridicidade. 

                                                           
379 NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. rev., atual. e ampl.  Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 49. 
380 SANTOS, Eduardo Sens dos. Tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade nas infrações 

administrativas. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, v. 13, n. 51, p. 
229-260, abr./jun. 2005. 

381 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, volume 1 : parte geral, arts. 1º a 120. 7. 
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 397. 
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Segundo Pérez Royo382 a Lei Geral Tributária (LGT) da Espanha mencioa 

expressamente o requisito de antijuridicidade como elemento constitutivo das 

infrações tributárias. 

Pérez Royo383. entende que os princípios do direito penal podem ser 

utilizados analogicamente a favor do contribuinte. Ele menciona decisão que se 

aplicou analogicamente o estado de necessidade em um caso de mercadoria 

contrabandeada.  

Entende-se no presente trabalho que os tipos dolosos, pela gravidade da 

sanção a eles aplicável, devem ser provados pela administração tributária, 

enquanto que os tipos culposos, podem ser presumidos, cabendo ao contribuinte 

a prova da eximente de culpabilidade ou de antijuridicidade, porque as sanções 

são mais leves e violaria o princípio da praticabilidade se fosse obrigar a 

administração tributária a provar a ocorrência da culpa do contribuinte. 

O último elemento a ser verificado é a existência da culpabilidade que 

consiste, basicamente, na violação de deveres objetivos de cuidado ou de 

atenção. Conforme explanado, o presente trabalho adota a responsabilidade 

subjetiva para a caracterização do ilícito tributário, porém é mitigada na medida 

em que se inverte o ônus da prova da inocência ao contribuinte, cabe ao 

contribuinte comprovar a ocorrência de alguma excludente de culpabilidade. 

Justen Filho384 leciona que isso também ocorre no caso das multas de 

trânsito. Ao violar as regras de trânsito, presume-se a culpa do condutor do 

veículo. Porém, supondo que o condutor tenha sofrido um ataque cardíaco, 

perdido o controle do veículo e ocasionado a infração. É claro que, nesse caso 

não há que se falar em culpabilidade do condutor, o que afasta a aplicação da 

sanção.   

 

 

 

 

                                                           
382 PÉREZ ROYO, Fernando. Infracciones y sanciones tributarias. Sevilla: Instituto de Estudios 

Fiscales, 1972, p. 79. 
383 PÉREZ ROYO, Fernando. Infracciones y sanciones tributarias. Sevilla: Instituto de Estudios 

Fiscales, 1972, p. 79. 
384 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 596 nota 18. 



124 
 

 

3.4.2 Teorias sobre a culpabilidade 

 

Segundo Veloso385, o Direito Penal desenvolveu as seguintes teorias sobre 

a culpabilidade até atingir o ponto atual codificado no Código Penal brasileiro: a) a 

teoria psicológica da culpabilidade; b) a teoria psicológico-normativa da 

culpabilidade; c) a teoria normativa pura da culpabilidade. 

Para Prado386, a teoria psicológica da culpabilidade é produto do 

positivismo científico, baseado, na Alemanha, em um modelo chamado de 

sistema Liszt-Beling, que procurava utilizar critérios científicos para explicar a 

responsabilidade penal. Com base nessa teoria, definiu-se a culpabilidade como 

uma relação subjetiva entre o autor e o fato, chamada causalidade psíquica. 

Para Bitencourt387, a culpabilidade segundo o modelo Liszt-Beling 

possuiria, no plano subjetivo, um vínculo psicológico entre a conduta e o 

resultado, no plano objetivo, existiria a relação física, a causalidade. A 

culpabilidade apresentava apenas dois elementos: o dolo e a culpa, com a 

imputabilidade sendo o pressuposto da culpabilidade, ou seja, o pressuposto para 

a aplicação da pena. O fato punível apresentaria, em seu aspecto objetivo, a 

antijuridicidade e a tipicidade e, em seu aspecto subjetivo, a culpabilidade. 

Enquanto que a ação constituía um nexo de causalidade material entre o 

movimento e o resultado, a culpa seria um nexo psicológico entre o autor e o 

resultado. O aspecto objetivo do crime é externalizado na relação de causalidade, 

ao passo que o aspecto subjetivo seria representado pelo nexo psicológico; a 

variação de intensidade do mesmo conduziria às seguintes formas de 

culpabilidade: o dolo ou culpa. No dolo, o nexo seria mais intenso, porque o 

agente tem a vontade, conhece e quer realizar o fato delituoso, porém, na culpa, 

apesar de não querer o resultado, quer realizar a ação delitiva388. 

Conforme Bitencourt389, para a teoria psicológica, a culpabilidade poderia 

ser afastada, à medida que fosse eliminado o vínculo psicológico, como ocorre no 

                                                           
385 VELOSO, Roberto Carvalho. Crimes Tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 158. 
386 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, volume 1 : parte geral, arts. 1º a 120. 7. 

ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 424. 
387 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. vol. 1, 23. ed. rev., ampl. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 452. 
388 PEÑA, Diego-Manuel Luzón. Libertad, culpabilidad y neurociencias. InDRET, Julio de 2012, p. 

6. 
389 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. vol. 1, 23. ed. rev., ampl. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 453. 
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caso de erro, que exclui o elemento intelectual, ou no caso de coação, que subtrai 

o elemento volitivo do dolo. Devido à insuficiência conceitual-dogmática diante do 

crime culposo, da omissão e das causas de exculpação, a teoria psicológica foi 

progressivamente abandonada no início do século XX.  

Veloso390 indica que essa teoria não respondeu adequadamente às críticas 

de Jescheck e Weigend, que necessitavam saber quais as relações psíquicas 

deveriam ser consideradas relevantes do ponto de vista jurídico-penal, para 

fundamentar a presença ou a exclusão da culpabilidade. 

De acordo com Bitencourt391, os críticos da teoria psicológica consideram a 

culpa como sendo normativa; verificam, ainda, a impossibilidade de se elaborar 

um conceito superior de culpabilidade, pois não seria possível unir o dolo – um 

elemento psicológico – à culpa – um elemento normativo. Portanto, dolo e culpa 

não podem ser espécies de culpabilidade como indica a teoria psicológica da 

culpabilidade. Além disso, esse conceito superior também ficaria prejudicado, por 

não poder abranger a culpa inconsciente, porque, nesse caso, não haveria um 

vínculo psicológico. Também há a dificuldade de o modelo causalista explicar a 

culpabilidade na prática de um comportamento omissivo e a gradualidade da 

culpabilidade, porque não eram previstas causas de exclusão ou de diminuição da 

penalidade, tais como o estado de necessidade.   

Para Reale Júnior392, tendo em vista que a culpabilidade psicológica não 

respondia à individualização da responsabilidade e nem à eticização, Reinhard 

Frank acrescentou à existência do liame psicológico o elemento da 

reprovabilidade (Vorwerfbarkeit) da conduta delituosa, inaugurando a teoria 

psicológico-normativa da culpabilidade. 

Segundo Veloso393, Frank utilizou dois exemplos concretos para defender 

suas ideias. Ao comparar a mesma conduta delituosa realizada por um caixa de 

comércio e um portador de valores, Frank declara que, em relação ao dolo, não 

haveria nenhuma diferença na reprovabilidade das condutas. Porém, a 

reprovabilidade das condutas é diferente em cada situação, visto que que o 

portador de valores tem uma situação financeira confortável, não possui família e 

                                                           
390 VELOSO, Roberto Carvalho. Crimes Tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 162. 
391 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. vol. 1, 23. ed. rev., ampl. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 453. 
392 REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de direito penal. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.179. 
393 VELOSO, Roberto Carvalho. Crimes Tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 162. 
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é “dado a amores suntuosos” enquanto que o caixa de comércio recebe apenas o 

necessário para viver, sua esposa está doente e acamada e ele sustenta vários 

filhos menores. 

Conforme Bitencourt394, o jurista alemão James Goldschmidt acrescentou à 

ideia de reprovabilidade da conduta, criada por Frank, a ideia de consciência da 

ilicitude, ao defender que o conceito normativo de culpabilidade deve ser buscado 

na diferença entre a norma de dever (relacionada com a culpabilidade, subjetiva e 

individual) e a norma jurídica (relacionada com o conceito de injusto, objetivo e 

geral). O autor395 aponta que o jurista alemão Berthold Freudenthal desenvolveu, 

como elemento da culpabilidade, a ideia de exigibilidade de conduta conforme ao 

direito, enquanto que o jurista Edmund Mezger associou o caráter de 

reprovabilidade penal como um juízo de valoração negativa da conduta ilícita, 

antijurídica do agente. Mezger ajudou a difundir a ideia da teoria normativa da 

culpabilidade, que propugna ter a culpabilidade os seguintes elementos: a) 

imputabilidade; b) relação psicológica (dolo ou culpa) do autor com o fato; c) 

ausência de causas de exclusão da culpabilidade. 

Notam-se os seguintes pontos em comum entre a teoria psicológica e a 

psicológica-normativa: ambas se baseiam em um modelo causalista e aceitam o 

dolo e a culpa na culpabilidade. Enquanto a teoria psicológica teria um 

fundamento positivista, a teoria psicológica-normativa apontaria para um 

fundamento filosófico neokantiano. Com a teoria psicológico-normativa, o dolo e a 

culpa passam a ser elementos psicológico-normativos da culpabilidade, sendo 

que o dolo deixa de ser acromático e passa a ser o dolus malus (também 

chamado dolo colorido). Portanto, o modelo neokantiano de culpabilidade conteria 

os seguintes elementos: a) imputabilidade; b) dolus malus e culpa como 

elementos psicológico-normativos; c) exigibilidade de conduta conforme ao direito. 

A teoria psicológico-normativa da culpabilidade, no entanto, é criticada por 

não tratar adequadamente o criminoso contumaz. Bitencourt396 narra a situação 

da falta de consciência da ilicitude daquele que, por sua situação econômica e 

social, cresceu num ambiente em que as condutas ilícitas eram consideradas 

                                                           
394 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. vol. 1, 23. ed. rev., ampl. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 454. 
395 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. vol. 1, 23. ed. rev., ampl. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 455. 
396 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. vol. 1, 23. ed. rev., ampl. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 458. 
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normais. Pela teoria psicológico-normativa, haveria uma exclusão da 

culpabilidade, porque o agente agia sem dolo, o que demonstra a deficiência 

dessa teoria. Mezger, ao constatar esse problema, elaborou uma solução em que 

haveria uma censura ao modo de vida escolhido pela pessoa, ou seja, o que 

importaria para a culpabilidade seria a personalidade do agente: ocorreria um 

direito penal do autor e não do fato.  

Tendo em vista que as teorias anteriores não propiciavam respostas 

adequadas à questão da culpabilidade, conforme Bitencourt397, a doutrina 

finalista, criada pelo jurista alemão Welzel, deslocou o dolo e a culpa para o tipo 

penal, dando forma à teoria normativa pura da culpabilidade, para a qual a 

culpabilidade é vista como a reprovação pessoal feita contra o autor do fato pela 

realização de uma conduta contrária ao direito, embora pudesse atuar de modo 

diferente daquele realizado. Há, portanto, uma reprovação ao agente pelo modo 

como direcionou sua vontade. Para Welzel, a culpabilidade resume-se em três 

elementos: a) imputabilidade; b) potencial consciência da ilicitude; c) exigibilidade 

de conduta conforme ao direito.  

Veloso398 assinala que o Código Penal brasileiro tem nítida inspiração 

finalista, como apresenta o art. 18399, que demonstra que o dolo está no tipo e não 

na culpabilidade, e o art. 20400, ao prescrever que o erro de tipo exclui o dolo, 

segundo o modelo finalista de culpabilidade em que o dolo está no tipo. 

                                                           
397 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. vol. 1, 23. ed. rev., ampl. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 460. 
398 VELOSO, Roberto Carvalho. Crimes Tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 170. 
399   Art. 18 - Diz-se o crime: 

Crime doloso  
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; 
Crime culposo 
II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou 
imperícia. 
Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto 
como crime, senão quando o pratica dolosamente. 

400 Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a 
punição por crime culposo, se previsto em lei. 
Descriminantes putativas 
§ 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe 
situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o 
erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. 
Erro determinado por terceiro 
§ 2º - Responde pelo crime o terceiro que determina o erro.  
Erro sobre a pessoa 
§ 3º - O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se 
consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra 
quem o agente queria praticar o crime 
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Prado401 apresenta que os juristas Maurach, Kaufmann, Stratenwerth, 

Niese, Cerezo Mir e tantos outros aderiram ao finalismo, cuja doutrina entende 

que a culpabilidade significa vontade, ou seja, partindo-se da premissa que o 

indivíduo é dotado de vontade livre, é possível exigir-lhe um comportamento de 

acordo com a norma jurídica. No entanto, ao adotar praticar uma conduta ilícita, 

tanto dirigida à realização dolosa do tipo ou culposa, estará sujeito à reprovação. 

Nesse poder de agir de outro modo, residiria a essência da culpabilidade. O juízo 

de reprovação da conduta assentar-se-ia na imputabilidade, na consciência da 

ilicitude e na exigibilidade de conduta diversa à praticada pelo agente. 

 

3.4.3 Culpabilidade no Direito Administrativo Sancionador Tributário  

 

Segundo Garcia402, a culpabilidade, conceito construído no Direito Penal, 

possui três elementos: a) imputabilidade ou possibilidade de atuar de outro modo; 

b) possibilidade de conhecimento da antijuridicidade do fato; c) ausência de 

causas de exclusão da culpabilidade.  

Partindo-se da premissa que a norma sancionadora tem, em seu 

antecedente, uma conduta típica, antijurídica e culpável, para haver a incidência 

da norma, é necessária uma ação antijurídica realizada por um autor culpável. No 

mesmo sentido, o Tribunal Supremo Espanhol403 pronunciou-se sobre a 

culpabilidade no Direito Administrativo Sancionador, adotando a definição de 

culpabilidade como a exigibilidade de conduta diversa à conduta sancionada. 

Garcia404 demonstra que, anteriormente à decisão, a jurisprudência do 

Tribunal Supremo adotava a tese da responsabilidade objetiva na aplicação das 

                                                           
401 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, volume 1: parte geral, arts. 1º a 120. 7. 

ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 427. 
402 GARCIA, Alejandro Nieto. Derecho administrativo sancionador. 5. ed. Madri: Tecnos, 2012, p. 

323. 
403 “No basta com que la infracción esté tipificada y sancionada sino que es necessário que se 

aprecie em el sujeto infractor el elemento o categoria denominado culpabilidad. La 
culpabilidad es el reproche que se hace a uma persona porque ésta debió haber actuado 
de modo distinto a como lo hizo. Por qué es el elemento de la culpabilidad la exigibilidad de 
un comportamiento distinto del que tuvo el infrator? Sencillamente porque la norma que tipifica 
las infracciones y las sanciones no exige nunca comportamientos imposibles. Por ello la 
jurisprudencia clássica de nuestro Tribunal Supremo en materia de sanciones por infracciones 
administrativas tiene precisado que la culpabilidad es la relación psicológica de causalidad 
entre la ación imputable y la infracción de disposiciones administrativas, superandose asi una 
corriente jurisprudencial anterior que señalaba que bastaba las simple voluntariedad del 
sujeto”.  (STS de 27 de mayo de 1999 (3ª, Ar. 4504; Escusol) (grifos nossos). 

404 GARCIA, Alejandro Nieto. Derecho administrativo sancionador. 5. ed. Madri: Tecnos, 2012, p. 
330. 



129 
 

 

sanções administrativas. O entendimento era que a culpabilidade só seria 

aplicável aos delitos405, não havendo necessidade de haver uma conduta dolosa 

para a aplicação da sanção administrativa406 e nem de vontade pelo resultado da 

ação,407 pois bastava apenas a vontade de o agente realizar a ação. 

De acordo com Garcia408, a jurisprudência do Tribunal Supremo409 

diferencia o querer (voluntariedad) a ação e o ter a intenção de obter o resultado 

da ação; prescreve que, para ocorrer a infração administrativa, não é necessário 

haver a culpabilidade, mas basta o simples querer a ação infracional. Nos casos 

em que existir a culpabilidade, poderá ser utilizada para a dosimetria da sanção. 

Portanto, conclui o mestre, o Direito Administrativo tradicional espanhol entendia 

que a culpabilidade não era elemento essencial na caracterização da infração 

administrativa, porém, caso exista, poderia ser usada como elemento na 

dosimetria da sanção. 

Essa postura do Tribunal Supremo espanhol, de acordo com Garcia410, é 

modificada especialmente a partir de uma decisão do Tribunal Constitucional 

espanhol411 sobre a nova redação da Lei Geral Tributária espanhola, a qual havia 

suprimido os adjetivos que seguiam a qualificação de ações ou de omissões 

                                                           
405 “La culpabilidad, en cuanto relación psicológica de causalidade entre agente y acto típico, es en 

cualquiera de sus modalidades elemento esencial de la infracción delictiva o de índole criminal, 
pero no lo es de la infracción administrativa salvo disposición expressa en este sentido 
contenida en la norma tipificante” (STS de 21 de marzo de 1984; Ar. 1410; Botella) 

406 “Para la responsabilidad es totalmente irrelevante tanto la ausencia de intencionalid como el 
error, porque en la esfera del Derecho Administrativo Sancionador en estas materias no se 
requiere una conducta dolosa sino simplemente irregular en la observación de las normas” 
(STS de 22 de abril de 1985; Ar. 2220; Reyes) 

407 “La voluntariedad del resultado de la acción no es el elemento constitutivo esencial de la 
infracción administrativa” (STS de 15 de julio de 1985; Ar. 4220; Sánchez Andrade) 

408 GARCÍA, Alejandro Nieto. Derecho administrativo sancionador. 5. ed. Madri: Tecnos, 2012, p. 
332. 

409 “la circunstancia de reconocer el Juzgador la buena fe y carencia de intencionalidad por parte 
de la sociedade actora, em nada implica contradicción entre razonamiento y fallo, dada la 
naturaleza objetiva de la responsabilidad ante la Administración, para cuya exigencia basta, 
como elemento subjetivo, la simple voluntariedad de la acción o conciencia de la omisión, sin 
ser la intencionalid dolosa – salvo el caso de integrarse en la tipificación de falta  - elemento 
constitutivo de la infracción y si solamente factor de graduación de la sanción 
administrativa” (STS de 4 de maio de 1983; Ar. 2887; Botella) (grifos nossos). 

410 GARCIA, Alejandro Nieto. Derecho administrativo sancionador. 5. ed. Madri: Tecnos, 2012, p. 
333. 

411 “es certo que, a diferencia de lo que há ocorrido com el Código Penal, em el que se há 
sustituido aquel término [voluntarias] por la expresión ‘dolosos o culposos’, em la Ley General 
Tributaria, se há excluído qualquer adjetivación de las acciones u omissiones constitutivas de 
infracción tributaria. Pero ello no puede llevar a la errónea conclusión de que se haya suprimido 
en la configuración del ilícito tributário el elemento subjetivo de la culpabilidad para sustituilo 
por un sistema de responsabilidad objetiva o sin culpa. En la medida en que la sanción de las 
infracciones tributarias es una de las manifestaciones del ius puniendi del Estado, tal resultado 
sería inadmisible em nuestro ordenamiento” (STC 76/1990 de 26 de abril). 
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constitutivas de infrações tributárias. O tribunal pronunciou-se claramente no 

sentido de que qualquer sanção administrativa com fundamentação na 

responsabilidade objetiva, tendo em vista a unicidade do ius puniendi estatal, 

seria considerada inconstitucional. A partir dessa decisão, a jurisprudência do 

Tribunal Supremo espanhol passou a considerar o princípio da culpabilidade, 

sempre utilizado no Direito Penal espanhol como fundamento para exigir a 

culpabilidade na caracterização das infrações administrativas. 

Para Garcia412, o desenvolvimento jurisprudencial espanhol em relação às 

infrações administrativas resume-se em três fases: a) não aceitação do princípio 

da culpabilidade, por este ser incompatível com a responsabilidade objetiva; b) 

introdução do elemento de voluntariedade: o agente deve querer o resultado para 

que a infração administrativa ocorra; c) aceitação do princípio da culpabilidade: o 

agente, além de querer o resultado (voluntariedad psicológica), deseja também o 

resultado ilícito, constituindo dolo ou culpa. 

Ao analisar o conceito de dolo, Garcia413 distingue dois elementos de sua 

constituição: o intelectual e o volitivo: o primeiro significa que o autor deve ter 

conhecimento dos fatos constitutivos do tipo infracional e saber do seu significado 

antijurídico; em relação ao elemento volitivo, o agente deve querer realizar o fato 

ilícito e a doutrina o subdivide em dolo direto de primeiro grau, aquele que 

persegue imediatamente a realização do fato ilícito, o dolo direto de segundo 

grau, o que aceita as consequências inevitáveis do fato ilícito, e, por último, o dolo 

eventual, quando o agente assume as prováveis consequências do fato ilícito. 

Garcia414, com base na jurisprudência espanhola, argumenta que as três 

modalidades de dolo utilizadas no Direito Penal também o são no Direito 

Administrativo Sancionador espanhol, com destaque para o polêmico dolo 

eventual, que significa a recepção do instituto da preterintencionalidade (versari in 

re illicita), pelo qual se afirma que quem iniciou uma conduta ilícita deve arcar com 

as consequências, inclusive as não desejadas. No Direito Penal, a regra geral é o 

dolo ser elemento essencial para a caracterização do delito e, nos casos de 

delitos culposos, a lei deve ser explícita nesse sentido: no silêncio da lei, há 

                                                           
412 GARCIA, Alejandro Nieto. Derecho administrativo sancionador. 5. ed. Madri: Tecnos, 2012, p. 

335. 
413 GARCIA, Alejandro Nieto. Derecho administrativo sancionador. 5. ed. Madri: Tecnos, 2012, p. 

339. 
414 GARCIA, Alejandro Nieto. Derecho administrativo sancionador. 5. ed. Madri: Tecnos, 2012, p. 

340. 
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necessidade de demonstração do dolo. No Direito Administrativo Sancionador, a 

regra geral é a culpa, sendo que o dolo é utilizado para agravamento na 

dosimetria da sanção. 

Neste ponto, Garcia415 aponta uma diferença essencial entre o Direito 

Penal e o Direito Administrativo: a caracterização neste último do dever de 

cuidado, porque a violação desse dever destaca, na maior parte das vezes, a 

culpa no Direito Administrativo Sancionador. 

Para Garcia416, o delito tem como elemento essencial uma lesão a um bem 

jurídico ou à produção de um risco, enquanto que, para a infração administrativa, 

não é necessário a concretização do resultado, bastando que haja um simples 

descumprimento da norma do dever de cuidado. O autor417 estabelece três regras 

para tratar a culpabilidade no Direito Administrativo Sancionador moderno: a) o 

dolo e a culpa grave só serão exigidos quando a lei estabelecê-los 

expressamente como requisitos para a caracterização da infração; b) a culpa, 

negligência e imprudência são a regra, no silêncio da lei; c) Nos casos em que a 

norma quer prevenir condutas de perigo abstrato e naqueles em que houver 

expresso requisito de autorização administrativa para o exercício de uma 

atividade perigosa, haverá infração quando for caracterizada a simples 

inobservância, o simples descumprimento da norma impositiva. 

Para contornar o problema de não existir uma teoria relativa às infrações 

administrativas formais, Garcia418 propõe uma aproximação do termo mero 

descumprimento de obrigações formais com a noção de culpabilidade para, desta 

forma, adaptar a aplicação do princípio constitucional da culpabilidade, 

característico do Direito Penal, ao Direito Administrativo Sancionador. Nessa 

solução, haveria uma culpabilidade iuris tantum, com a inversão do ônus ao 

infrator de provar sua exclusão de culpabilidade. 

                                                           
415 GARCIA, Alejandro Nieto. Derecho administrativo sancionador. 5. ed. Madri: Tecnos, 2012, p. 

342. 
416 GARCIA, Alejandro Nieto. Derecho administrativo sancionador. 5. ed. Madri: Tecnos, 2012, p. 

343. 
417 GARCIA, Alejandro Nieto. Derecho administrativo sancionador. 5. ed. Madri: Tecnos, 2012, p. 

349. 
418 GARCIA, Alejandro Nieto. Derecho administrativo sancionador. 5. ed. Madri: Tecnos, 2012, p. 

349. 
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Ao tratar da culpa no Direito Administrativo Sancionador, Palma del Teso419 

faz uma aproximação com o direito civil para averiguar o grau de culpa existente 

em cada infração administrativa: a) a imprudência temerária, correspondente com 

a culpa grave, pressupõe a violação, por parte do agente, normalmente menos 

diligente, dos deveres de cuidado; b) a imprudência simples, correspondente com 

a culpa leve, supõe a violação de normas de cuidado executada pelo agente 

normalmente diligente; c) a simples inobservância de norma de cuidado, 

correspondente a culpa levíssima, conceito não existente no Direito Penal, 

pressupõe a violação de norma de cuidado que requer que o agente seja mais 

diligente do que o normal para evitar a ocorrência da infração. 

Conforme Teso420, o grau de diligência exigido do administrado varia em 

função de diversas circunstâncias: a) tipo de atividade exercido pelo administrado, 

pois aquele que desenvolve atividades mais perigosas deve estar submetido a um 

grau maior de exigências e, por conseguinte, ser mais diligente do que o normal; 

b) atividades exercidas por profissionais habilitados, dada a culpa por imperícia 

não ser constatada naquele despreparado para ter tal competência; c) atividades 

que requerem autorização administrativa prévia, visto que se exige, nesses casos, 

um altíssimo dever de diligência, impondo-se ao administrado requisitos materiais 

e formais para a execução da atividade.  

 

3.4.4 Exclusão da culpabilidade nas infrações tributárias 

 

Como decorrência da admissão da responsabilidade subjetiva nas 

infrações tributárias e do modelo adaptado da teoria do delito penal ao direito 

administrativo tributário sancionador, tem-se a importância do estudo da 

culpabilidade e seus efeitos jurídicos.  

O estudo da culpabilidade no Direito Penal possui vasta doutrina e 

jurisprudência, sendo possível, por meio de analogia com base no art. 108, inc. 

IV, do CTN, a sua aplicação às sanções administrativo-tributárias não como uma 

decorrência da tese unitária, já rechaçada, mas da tese eclética conjugada com 

princípios constitucionais aplicáveis ao direito público sancionador. 

                                                           
419 TESO, Ángeles Palma del. El principio de culpabilidad en el Derecho Administrativo 

Sancionador. Madri: Tecnos, 1996, p. 141-142.  
420 TESO, Ángeles Palma del. El principio de culpabilidad en el Derecho Administrativo 

Sancionador. Madri: Tecnos, 1996, p. 142. 
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O anteprojeto do CTN admitia excludentes da imputabilidade nas infrações 

tributárias no art. 286421. Conforme observado, ele havia previsto como 

excludente o caso de estado de necessidade, porém não definiu o que 

caracterizaria esse estado. Machado422, ciente da dificuldade dessa 

caracterização, no entanto, admite essa possibilidade, como o atual modelo de 

Código Tributário, elaborado pelo CIAT, o qual também se preocupa com as 

excludentes de responsabilidade, por meio de seu art. 162.423 

As circunstâncias que configuram o estado de necessidade podem também 

ser interpretadas como uma situação de inexigibilidade de conduta diversa, 

chamada pela doutrina causa supralegal de exclusão da culpabilidade. A 

jurisprudência brasileira tem aplicado a exclusão da culpabilidade nos casos de 

crime contra a ordem tributária, conforme a seguir demonstrado. 

                                                           
421 “Art. 286. Excluem a imputabilidade, sem prejuízo da responsabilidade penal de terceiros pelo 

mesmo fato: I. A incapacidade civil absoluta das pessoas naturais; II. A circunstância do 
responsável por fato de terceiro achar-se privado, de fato ou de direito, da administração 
pessoal direta de seus bens ou negócios; III. O erro quanto ao fato que constitua a infração; IV. 
O estado de necessidade.” (MINISTÉRIO DA FAZENDA. 1954. Trabalhos da Comissão 
Especial do Código Tributário Nacional. Rio de Janeiro, p. 339). 

422 MACHADO, Hugo de Brito. Crimes contra a ordem tributária. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 
87. 

423 “Artigo 162. Eximentes de responsabilidad. 
1. Las acciones u omissiones tipificadas em las leyes no darán lugar a responsabilidade por 

infracción tributaria em los siguientes supuestos:  
a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario. 
b) Cuando concurra, caso fortuito o fuerza mayor. 
c) Cuando deriven de uma decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no 

hubieran assistido a la reunión en que se adoptó la misma. 
d) Cuando se ha actuado bajo subordinación jerárquica, siempre que la orden no revista el 

carácter de uma evidente infracción tributaria. 
e) Cuando se haya puesto la diligencia necessária en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. Entre otros supuestos, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria 
cuando el obligado haya actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma, o 
cuando el obligado tributário haya ajustado su actuación a los criterios manifestados por la 
Administración Tributaria competente. Tambíen se entenderá que há puesto la diligencia 
necesaria cuando se haya determinado o valorado elementos del hecho generador o de la 
base imponible con fundamento técnico suficiente, aunque luego se considere que há mediado 
error.  

f) Cuando sean imputables a una deficiencia técnica de los programas informáticos de 
assistencia facilitados, por la Administración Tributaria para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 

2. Los obligados tributarios, que voluntariamente, sin que medie ninguna actuación de la 
Administración Tributaria, regularicen su situación tributaria o subsanen las declaraciones, 
autoliquidaciones, o solicitudes, de benefícios fiscales o de devolución o compensación 
presentadas com anterioridad de forma incorrecta no incurrirán en responsabilidade por las 
infracciones tributarias cometidas con ocasión de la presentación de aquéllas. Lo dispusesto en 
el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las posibles infracciones que puedan 
cometerse como consecuencia de la presentación incorrecta de las nuevas declaraciones, 
autoliquidaciones, o solicitudes”. (Modelo del Código Tributario del CIAT: Un enfoque basado 
en la experiencia ibero-americana. Ciudad de Panamá, Panamá, mayo 2015, p. 160). 
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A apelação criminal 001554/ES424, ao analisar a causa supralegal de 

exclusão da culpabilidade, concluiu pela sua inocorrência, porque, no caso em 

concreto, conforme o voto do ilustre juiz relator, não foram demonstrados os 

requisitos para sua aceitação. O exemplo é emblemático para ilustrar como a 

jurisprudência tem analisado a questão: trata-se de não recolhimento, na época 

própria, de contribuição ao INSS. O juiz relator considerou crime omissivo próprio, 

bastando para sua configuração o não repasse das quantias descontadas dos 

empregados a título de contribuição previdenciária. O magistrado considerou o 

fato de que muitas empresas, à época, passavam por sérias dificuldades 

econômicas, causando até seu fechamento; logo, conforme seu entendimento, 

caso o réu tivesse comprovado não dispor de recursos financeiros que lhe 

permitissem cumprir sua obrigação legal, teria sido aplicada a exclusão da 

culpabilidade. No entanto, tendo em vista a natureza do delito, o magistrado 

considerou haver a inversão do ônus da prova ao contribuinte, que, por sua vez, 

não se desincumbiu de sua tarefa, pois não apresentou comprovação de 

dificuldades financeiras alegadas, tampouco prova de que tenha se desfeito 

espontaneamente de seu patrimônio para honrar seus compromissos com a 

Previdência. Como resultado, o magistrado deu provimento no sentido de 

reformar a absolvição do réu, obtida em julgamento de primeira instância, a qual 

considerou não haver provas suficientes para a condenação.  

 

 

                                                           
424 Ementa: “PROCESSUAL PENAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ART. 95, ALÍNEA 

D, DA LEI Nº 8.212/91. NÃO-RECOLHIMENTO. CRIME OMISSIVO PURO. INFRAÇÃO DE 
SIMPLES CONDUTA (STF-HC Nº 76.978/RS – BOLETIM INFORMATIVO Nº 139, DAQUELA 
CORTE). CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. 
Autoria e materialidade sobejamente demonstradas. 2.Comprovado o não-recolhimento, pela 
empresa, da contribuição previdenciária, descontada do salário do empregado, configurado 
restou o delito que trata o art. 95, alínea d, da Lei nº 8.212/91, pelo qual respondem os sócios 
administradores. 3. Cuidando-se de crime comissivo, basta à sua consumação, o desconto ou 
a cobrança do tributo, de terceiros, e o seu não-recolhimento aos cofres públicos, para que se 
caracterize o delito. Aliás, nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o 
Habeas Corpus de nº 76.978/RS, quando entendeu que se trata de crime omissivo puro. 4. 
Inocorrentes, na hipótese, a alegada causa supralegal de exclusão da culpabilidade, bem como 
ofensa à Constituição Federal no tocante à vedação nela contida relativamente à risaõ por 
dívida civil. 5. Inaplicável, outrossim, o art. 71 do Código Penal, uma vez que a omissão de 
recolhimento das contribuições previdenciárias foi feita de forma constante. 6. Apelação 
provida. Apelação Criminal 001554/ES, Relator: Juiz Cruz Netto” (PAULINO, José Alves. 
Interpretação Jurisprudencial dos Crimes Contra a Ordem Tributária: STF, STJ, Tribunais 
Regionais Federais e TJDFT (Acórdãos de 1991 a maio/2000). São Paulo: Meio Jurídico, 2001, 
p. 547). 
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3.4.5 A culpabilidade das pessoas jurídicas 

 

Em relação às correntes doutrinárias que tratam da responsabilização da 

pessoa jurídica pelo cometimento de infrações, Tomillo425 vislumbra as seguintes 

possibilidades, em relação ao Direito Administrativo Sancionador: a) não há 

necessidade de exigir a culpabilidade para se caracterizar as infrações 

administrativas praticadas por pessoas jurídicas; b) culpabilidade por 

representação – imputa-se à pessoa jurídica a culpabilidade da pessoa física que 

praticou a infração; c) elaborar uma forma de culpabilidade específica para as 

empresas ou entes coletivos. 

Primeiramente será tratada a corrente doutrinária que não vê necessidade 

do elemento culpabilidade para que a infração seja caracterizada. Isso acarreta 

em uma responsabilidade objetiva por infrações. 

A questão referente à culpabilidade das pessoas jurídicas é muito 

complexa, porque as pessoas jurídicas não possuem consciência, não podem 

querer: as ações são desejadas por seus administradores ou prepostos. Pérez 

Royo426 leciona que muitos defendem a não culpabilidade em relação à pessoa 

jurídica, em razão de não poder cometer delitos e não poder sofrer uma sanção 

penal, na medida em que não é possível uma pena restritiva de liberdade para 

uma pessoa jurídica. 

Segundo Tomillo427, não deve ser acatada a tese de que, por não 

possuírem consciência, não é aplicável o conceito de culpabilidade às pessoas 

jurídicas pelos seguintes motivos: a) há violação implícita do princípio 

constitucional da proporcionalidade quando se abdica da culpabilidade porque 

não é possível realizar uma dosimetria adequada da sanção sem a 

fundamentação da culpabilidade; b) Partindo-se da premissa que a culpabilidade 

é o fator que limita a proporcionalidade da sanção, corre-se o perigo de aplicar 

sanções desproporcionais às infrações praticadas, porque a sanção será 

fundamentada apenas em aspectos preventivos; c) haverá violação ao princípio 

da isonomia, tendo em vista que a necessidade de individualização da penalidade 

                                                           
425 TOMILLO, Manuel Gómez. Derecho administrativo sancionador. Parte general: teoría general y 

práctica del Derecho penal administrativo. Pamplona: Aranzadi, 2008, p. 429. 
426 PÉREZ ROYO, Fernando. Infracciones y sanciones tributarias. Sevilla: Instituto de Estudios 

Fiscales, 1972, p. 65. 
427  TOMILLO, Manuel Gómez. Derecho administrativo sancionador. Parte general: teoría general y 

práctica del Derecho penal administrativo. Pamplona: Aranzadi, 2008, p. 430. 
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só pode ser satisfeita a partir da análise da culpabilidade do infrator; d) a sanção 

aplicada será fundamentada na responsabilidade sancionatória por ter assumido 

um risco, o que a aproxima do Direito Civil e a afasta do Direito Administrativo 

Sancionador. 

Pérez Royo428 narra que, na tentativa de resolver a questão, houve 

propostas de se aplicar a sanção penal a pessoas jurídicas a título de medidas de 

segurança. Segundo o jurista, também há propostas relativas à utilização de um 

Direito Penal Administrativo, que não possuiria todas as garantias do Direito Penal 

comum e poderia ser útil para a repressão das pessoas jurídicas.  

De acordo com Tomillo429, a jurisprudência do Tribunal Constitucional 

espanhol se posicionou no sentido de não prescindir do elemento culpabilidade na 

caracterização da infração. O jurista exemplifica citando a decisão SSTC 246/91, 

na qual o Tribunal entendeu que a pessoa jurídica não possui o elemento volitivo, 

porém possui capacidade para agir e cometer infrações. Logo, ela é imputável 

pelos atos realizados e deve responder por eles. 

A segunda corrente doutrinária mencionada por Tomillo trata da teoria da 

representação. Segundo Garcia430, a teoria da representação parte da premissa 

que a vontade da pessoa jurídica é expressa pelas pessoas físicas que atuam em 

seus órgãos. Logo, imputa-se à pessoa jurídica a atuação das pessoas físicas em 

seus órgãos representativos. Já que a pessoa jurídica é a beneficiada pelas 

ações realizadas por seus órgãos de representação, então é razoável que ela 

responda pelos atos infracionais praticados por esses órgãos. 

Pérez Royo431, ao comentar sobre a capacidade de cometer infrações por 

parte das pessoas jurídicas, recorre aos argumentos trazidos pela teoria orgânica: 

a) a ação realizada pelos órgãos que representam as pessoas jurídicas é uma 

ação com efeitos jurídicos; b) a vontade das pessoas jurídicas é exteriorizada 

pelos órgãos que as compõem.  

                                                           
428 PÉREZ ROYO, Fernando. Infracciones y sanciones tributarias. Sevilla: Instituto de Estudios 

Fiscales, 1972, p. 65. 
429 TOMILLO, Manuel Gómez. Derecho administrativo sancionador. Parte general: teoría general y 

práctica del Derecho penal administrativo. Pamplona: Aranzadi, 2008, p. 431. 
430 GARCIA, Alejandro Nieto. Derecho administrativo sancionador. 5. ed. Madri: Tecnos, 2012, p. 

394. 
431 PÉREZ ROYO, Fernando. Infracciones y sanciones tributarias. Sevilla: Instituto de Estudios 

Fiscales, 1972, p. 66. 
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Segundo Tomillo432 não se deve acatar a tese, segundo a qual a 

culpabilidade das pessoas jurídicas é baseada na teoria da representação teoria 

orgânica. Isso significa dizer que a culpabilidade da pessoa física é imputada à 

pessoa jurídica. Na opinião do jurista essa doutina perde algumas das vantages 

de se poder atribuir a responsabilidade às pessoas jurídicas, tais como a de 

prescindir de individualizar as responsabilidades das pessoas físicas que atuaram 

no ato infracional. Especialmente em organizações empresariais complexas, que 

possuem filiais em vários países, é extremamente difícil a individualização das 

responsabilidades. Além disso, a aceitação dessa doutrina acarreta na aceitação 

de responsabilidade por fato de outrem, o que viola o princípio da pessoalidade 

da pena. 

A terceira e última corrente doutrinária mencionada por Tomillo trata da 

teoria do defeito de organização. Conforme Garcia433, as pessoas jurídicas, pelo 

simples fato de operarem em um Estado Democrático e Social de Direito, 

possuem a obrigação de adotar regras e medidas que propiciem um controle e 

prevenção de condutas ilícitas. No caso da ocorrência de infrações, essas são 

consequência da falha de medidas de prevenção por parte da pessoa jurídica. Em 

outras palavras, o defeito de organização é o resultado do não cumprimento de 

medidas de compliance. 

Realmente é mais adequado tratar a culpabilidade da pessoa jurídica de 

forma diferente da culpabilidade da pessoa física, pois elas se manifestam de 

maneiras diferentes. Tesauro434 esclarece que, no ordenamento jurídico italiano, 

existem dois modelos de sanção administrativa, um que se aplica às pessoas 

jurídicas e outro que se aplica aos demais sujeitos435. 

Palma del Teso436 esclarece que, no Direito Penal, o princípio de 

culpabilidade exige que o julgador adentre à personalidade do agente para 

observar o grau de motivação da conduta infratora e analisar se é possível a 

                                                           
432 TOMILLO, Manuel Gómez. Derecho administrativo sancionador. Parte general: teoría general y 

práctica del Derecho penal administrativo. Pamplona: Aranzadi, 2008, p. 236. 
433 GARCIA, Alejandro Nieto. Derecho administrativo sancionador. 5. ed. Madri: Tecnos, 2012, p. 

394. 
434 TESAURO, Francesco. Instituições de Direito Tributário. Tradução de Fernando Aurélio Zilveti e 

Laura Fiore Ferreira. São Paulo: IBDT, 2017, p.311. 
435 TESAURO, Francesco. Instituições de Direito Tributário. Tradução de Fernando Aurélio Zilveti e 

Laura Fiore Ferreira. São Paulo: IBDT, 2017, p.311. 
436 TESO, Ángeles Palma del. El principio de culpabilidad en el Derecho Administrativo 

Sancionador. Madri: Tecnos, 1996, p. 199.  
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exigência de conduta diversa. Isso não acontece no Direito Administrativo 

Sancionador. 

Para Palma del Teso437, não é necessário utilizar-se da teoria da 

representação porque é possível caracterizar a culpabilidade própria da pessoa 

jurídica, na medida em que suas ações, apesar de serem materializadas por 

pessoas físicas, elas expressam a vontade da pessoa jurídica e não o somatório 

das vontades dos executores dos atos infratores. 

A jurista438 relaciona várias situações de responsabilidade. A primeira é 

caracterizada quando o funcionário participa diretamente na execução da 

infração, para atender um comando da pessoa jurídica. Para essa primeira 

hipótese existem duas possibilidades: a) a pessoa jurídica é autora mediata 

quando tem o domínio do fato e utiliza o empregado como instrumento.  Neste 

caso o funcionário pode ser excluído da responsabilidade pela infração, ficando 

apenas a pessoa jurídica; b) quando o empregado, atuando de acordo com as 

ordens da pessoa jurídica, é plenamente consciente da ilicitude de seu ato. Neste 

caso ambos são responsáveis. A segunda hipótese é caracterizada quando o 

empregado realizou a ação típica e sua conduta não obedeceu a uma prévia 

decisão empresarial. Neste caso se vislumbram duas soluções: a) haver 

culpabilidade da empresa por defeito de organização, quando o empregado 

executa o ato ilícito porque a empresa não se encarregou de implantar medidas 

de prevenção e controle, chamadas também de compliance. Os fatos realizados 

pela pessoa física (anknupfungtaten) são imputados à pessoa jurídica; a segunda 

situação é quando a empresa está em posição de garante por ter um dever de 

vigilância e controle de seus empregados. 

Para o presente trabalho, a culpabilidade da pessoa jurídica deve ater-se a 

critérios mais objetivos que em relação à pessoa física, pois aquela não é um ser 

dotado de razão e consciência, logo a culpabilidade da pessoa jurídica deve 

adaptar-se a essa realidade. Assim, é teórica e praticamente impossível utilizar-se 

do conceito de culpabilidade aplicável à pessoa natural da mesma maneira para a 

pessoa jurídica. Nesse sentido, deve-se utilizar critérios objetivos na 

determinação da culpabilidade da pessoa jurídica. 

                                                           
437 TESO, Ángeles Palma del. El principio de culpabilidad en el Derecho Administrativo 

Sancionador. Madri: Tecnos, 1996, p. 202.  
438 TESO, Ángeles Palma del. El principio de culpabilidad en el Derecho Administrativo 

Sancionador. Madri: Tecnos, 1996, p. 203-204. 
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Como será visto no Capítulo 4, as diretrizes da OCDE promovem 

mecanismos de cooperação entre o Fisco e o contribuinte. Conforme será visto 

estes mecanismos, se bem implementados, permitem grande eficiência para a 

administração tributária e implantam-se procedimentos de compliance no 

contribuinte.  

Dessa forma o conceito de culpabilidade da pessoa jurídica está 

relacionado aos procedimentos de compliance implementados, sendo que os 

investimentos necessários para tal implementação podem ser usados para 

atenuação de sanções administrativas tributárias que, porventura, ocorrem. 

Não há incoerência em aceitar a tese da responsabilidade da pessoa 

jurídica no direito administrativo sancionador (e também no direito administrativo 

sancionador tributário), e, por conseguinte, aceitar a sanção administrativa 

tributária para uma empresa e não aceitar a responsabilidade penal da empresa, 

conforme explicado por Tomillo439 

O ato praticado pela pessoa jurídica deve conter um desvalor na conduta 

ilícita praticada. Portanto as decisões das pessoas jurídicas podem ser valoradas 

à luz de critérios objetivos próprios da análise das condutas culposas. Pode-se 

autuar razoavelmente a pessoa jurídica, observando todos os deveres objetivos 

de cuidado. 

Deve-se valorar a conduta da pessoa jurídica e saber que, provavelmente, 

quando não ocorrer culpa de seus prepostos, não haverá como dizer que a 

conduta da empresa foi reprovável. Não se pode, por exemplo, aplicar a pena de 

perdimento à pessoa jurídica que tenha adquirido veículo estrangeiro no mercado 

interno, de empresa, à época dos fatos, considerada idônea. O mesmo ocorre 

quando o empregado, encarregado pelo pagamento dos tributos da empresa, é 

atropelado no percurso ao banco, onde recolheria o tributo devido, 

impossibilitando, ipso facto, o adimplemento da obrigação tributária a tempo. Não 

há que se imputar à empresa eventual multa por atraso no recolhimento se esta 

pagou o tributo no dia seguinte com correção monetária e juros moratórios. 

Finalmente440, partindo-se da identidade ontológica entre infrações e 

delitos, deve optar-se por construções que permitam, na medida do possível, 

                                                           
439 TOMILLO, Manuel Gómez. Derecho administrativo sancionador. Parte general: teoría general y 

práctica del Derecho penal administrativo. Pamplona: Aranzadi, 2008, p. 236. 
440  TOMILLO, Manuel Gómez. Derecho administrativo sancionador. Parte general: teoría general y 

práctica del Derecho penal administrativo. Pamplona: Aranzadi, 2008, p. 430. 
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manter o paralelismo entre ambas categorias. Discorda-se da identidade 

ontológica porque, no presente estudo, já se registrou a adoção pela teoria mista. 

Porém este é um argumento válido nos casos em que há uma correspondência 

entre o ilícito administrativo tributário e o delito. 

 

3.5 O ART.  142 DO CTN E A DETERMINAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA 

TRIBUTÁRIA COM BASE NAS TEORIAS SOBRE A APLICAÇÃO DAS 

SANÇÕES 

 

A quantidade de penalidade a ser aplicada na sanção, penal ou 

administrativa tributária, depende do tipo sancionatório e da culpabilidade. Logo 

estes são os critérios mais importantes para a fixação da penalidade. Em outras 

palavras, para a determinação da quantidade da pena a ser aplicada na sanção 

em concreto deve-se levar em consideração a culpa do agente441 e a gravidade 

da infração. Para a determinação do intervalo de penalidade aplicável ao fato 

jurídico em abstrato, deve-se levar em consideração o tipo sancionator 

especificado no antecedente da norma sancionadora em abstrato.  

Tanto no Direito Penal como no Direito Tributário, muitas vezes a palavra 

tipo é usada em sentido impróprio. Derzi442 registrou esse problema, 

argumentando que, primeiramente, é importante diferenciar como o princípio da 

tipicidade é tratado em cada ramo do Direito: a) enquanto que no Direito Penal a 

aplicação das sanções é exclusiva do Poder Judiciário, no Direito Tributário cabe 

ao Poder Executivo, podendo o Poder Judiciário atuar supervenientemente, a 

aplicação das multas administrativas tributárias; b) os bens jurídicos protegidos 

pelo Direito Penal não são explícitos, ao passo que no Direito Tributário reportam-

se ao descumrprimento de deveres que obedecem uma classificação legal 

rígida.443 

Segundo Derzi444, há uma tendência no Direito Penal de uma crescente 

personalização das penas, “recomendando-se que a norma penal confira maior 

liberdade ao julgador, no sentido de possibilitar sua adequação às peculiaridades 

                                                           
441 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12. 

ed., ampl. e atual. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 170. 
442 DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito tributário, direito penal e tipo. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2007, p. 152. 
443 Ibidem, p. 153. 
444 Ibidem, p. 198. 
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de cada situação concreta”. É justa a indagação da professora: se no Direito 

Penal, no qual a sanção envolve inclusive a privação de liberdade, confere-se 

uma liberdade maior ao julgador, não seria também o caso de se conferir maior 

liberdade ao julgador administrativo tributário com a finalidade de fazer justiça no 

caso concreto? 

Conclui a professora445 que é possível a convivência, na determinação da 

sanção administrativa tributária a convivência de conceitos classificatórios com 

métodos tipológicos, “porque eles existem e são permanentes, em constante 

tensão com os conceitos fechados e classificatórios. Poder-se-á reduzi-los, o que 

convém à segurança jurídica, mas nunca eliminá-los, totalmente.” 

A atividade da administração tributária é plenamente vinculada à lei, 

conforme já estabelecido nos arts. 3º e 142 do CTN, ou seja, o lançamento é ato 

administrativo desprovido de discricionariedade por parte da autoridade 

administrativa tributária. No entanto, a questão não é pacífica na doutrina. 

Segundo Bruno Fajersztajn446, apesar de reconhecer no art. 172, do CTN, 

uma abertura à discricionariedade do Fisco, entende que esta só se aplica para o 

caso de remissão do crédito tributário. O jurista argumenta também que, quando o 

CTN quis flexibilizar a aplicação da lei, o fez expressamente, como nos casos do 

parágrafo único, do art. 100, que permite a exclusão da penalidade nos casos 

especificados. Também no art. 138, do CTN, que trata da denúncia espontânea, e 

no art. 112, que trata especificamente das situações em que se adota uma 

interpretação mais benéfica ao contribuinte. Logo, quando o CTN não for 

expresso, vale a rigidez estipulada no art. 97, do CTN. 

Discorda-se do entendimento de Fajersztajn. Em harmonia com o que 

leciona Schoueri447, se é possível a interpretação, com base nos arts. 97 e 142, 

do CTN, de não haver espaço discricionário para a autoridade administrativa fixar 

a pena em concreto, também é possível, baseado nas normas do CTN, 

interpretação divergente quando se a analisa a equidade, estabelecida no art. IV, 

do art. 108, do CTN, em conjunto com a abertura proporcionada pelo art. 172, 

também do CTN.  
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447 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 853. 
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Na legislação do ICMS de São Paulo, encontra-se o art. 527-A, do 

RICMS/2000, que permite a redução ou até mesmo a relevação de penalidade se 

não houver a exigência de tributo e se forem observados determinados requisitos. 

Também o art. 72, da Lei do ICMS-SP permite, nas situações especificadas, a 

não lavratura de Auto de Infração por parte do Fisco. 

Esses dispositivos corroboram o posicionamento defendido no presente 

trabalho, ou seja, é possível que a Lei do ICMS-SP, possa ser modificada para 

oferecer parâmetros à administração tributária e aos julgadores a possibilidade de 

modulação das sanções administrativas tributárias em relação às situações 

fáticas em concreto.  

Concorda-se com o posicionamento de Schoueri448 ao vislumbrar, com 

base no inc. IV, do art. 108 e no art. 172, do CTN, duas possibilidades: a) o 

legislador fixar penalidades diversas, conforme a gravidade da situação em 

abstrato; b) o legislador fixar um intervalo de penalidade, prescrevendo as 

circunstâncias que deverão ser levadas em conta quando da determinação da 

sanção em concreto. 

Entende-se ser muito difícil ao legislador prever, em abstrato, todas as 

situações fáticas possíveis, o que acarreta a aplicação de penalidades iguais para 

situações bem diferentes, violando o princípio constitucional da individualização 

da pena, conforme inc. XLVI, do art. 5º, da CF/88. 

É apropriado o questionamento de Takano449: se não fere o CTN a 

existência de lei que permita ao Fisco a remissão de crédito tributário, porque 

violaria a legislação tributária uma lei que permitisse a modulação, por parte do 

Fisco, da penalidade ao caso concreto?  

O processo legislativo, atendendo ao princípio da legalidade, tem, como 

resultado, a definição dos tipos sancionatórios administrativos tributários. No 

presente estudo, como será visto no Capítulo 5, a previsão de um intervalo de 

penalidade em abstrato, a ser fixado pelo Fisco no caso em concreto melhor 

atende à proporcionalidade que deve haver em relação à sanção aplicada e a 

infração cometida. 
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No entanto, permanece a questão da fundamentação que deve ser adotada 

para o estabelecimento da pena em concreto. Nesse ponto é que o estudo da 

problemática no Direito Penal pode trazer subsídios para a solução no Direito 

Administrativo Sancionador Tributário. 

A partir da análise das principais teorias da determinação da pena 

utilizadas pela doutrina e jurisprudência penal, esta tese pretende propiciar uma 

reflexão sobre a possibilidade de utilização de algumas ideias, com as devidas 

adaptações às especificidades do Direito Administrativo Sancionador Tributário, 

na aplicação das sanções especificadas na Lei do ICMS-SP. As teorias da 

determinação da pena fundamentam a aplicação da quantidade da pena em 

concreto a partir da pena em abstrato prevista pelo legislador penal. 

O tema não obteve muito interesse pelos doutrinadores do Direito 

Administrativo Sancionador, visto que, até o momento, obteve-se pouco material 

na pesquisa realizada que tratasse sobre teorias da determinação da sanção 

administrativa tributária, o que contribui para o seu caráter de ineditismo. 

Köberer450 explica que essas teorias atendem a duas finalidades: a) 

permitir uma análise das normas envolvidas e das circunstâncias empíricas de 

contorno envolvidas na dosimetria da pena; b) elaborar diretrizes para o julgador 

poder determinar a sanção individual, a partir da análise das normas e 

circunstâncias empíricas. Essas ações objetivam ter como resultado a sanção 

individual em concreto, partindo-se da premissa que devem ser considerados os 

princípios da igualdade e da proporcionalidade, e as finalidades das sanções, ou 

seja, a retribuição, a prevenção especial e a prevenção geral. 

A teoria do delito, cuja finalidade é determinar se a situação fática constitui 

um delito ou não, teve um grande desenvolvimento no direito penal. Sánchez451 

registra, por outro lado, que a teoria da aplicação das sanções não foi tão 

desenvolvida como a teoria do delito. Para o professor, a maior parte da doutrina 

entende que a teoria sobre a aplicação das sanções (teoria da pena exata, teoria 

da margem de liberdade, teoria do valor de emprego ou de posição) está 
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relacionada com as teorias das finalidades das sanções, denomidadas teorias 

absolutas e teorias relativas.   

Como as teorias das finalidades da pena não tiveram o mesmo progresso 

que a teoria do delito, conclui o jurista que este seria o motivo do menor 

desenvolvimento da teoria da aplicação das sanções em relação ao 

desenvolvimento da teoria do delito. No entanto, ressalta que, dentre as teorias da 

aplicação das sanções452, se destaca a teoria da proporcionalidade do fato, 

porque está relacionada com a teoria do delito, conforme apontado mais à frente. 

Não é objetivo deste trabalho a análise de todas as teorias da 

determinação das penas; desta forma, serão analisadas apenas aquelas que 

oferecem pontos para reflexão na determinação das sanções administrativas 

tributárias do ICMS.  

 

3.5.1 Teoria da pena exata ou pontual 

 

A primeira teoria a ser analisada é a teoria da pena exata ou pontual 

(Punktstrafetheorie). Segundo Köberer453, os seus adeptos consideram que a 

sanção deve ser determinada exclusivamente pela culpabilidade. O legislador 

especifica, para cada delito, a pena mínima e a pena máxima a ser aplicada, de 

forma que esse intervalo é chamado intervalo de culpabilidade, a partir do qual, o 

juiz de primeira instância determina a pena exata a ser aplicada ao caso em 

concreto, baseando-se exclusivamente na culpabilidade do agente. 

Conforme Streng454, os defensores dessa teoria aceitam que a quantidade 

exata da penalidade a ser aplicada, na prática, não tem como ser calculada; no 

entanto, ela pode ser detectada como uma quantidade aproximada. A diferença 

existente entre a quantidade de pena aproximada e a quantidade correspondente 

exatamente à penalidade que, na teoria, deveria ser aplicada, depende 

basicamente da valoração subjetiva realizada pelo juiz de primeira instância para 

obter a dosimetria penal. 
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Concorda-se com Köberer455, ao reconhecer a vantagem dessa teoria para 

resolver dois problemas cruciais: a) o problema da igualdade, pois cada infrator 

receberá uma pena que corresponda exatamente ao seu grau de culpabilidade; b) 

o problema da aplicação do princípio da proporcionalidade, porque à medida que 

a pena aplicada corresponde exatamente à culpabilidade, também se conclui que 

ela é proporcional: a proporcionalidade decorre de a intervenção estatal gerada 

pela pena ser controlada por um princípio limitador, ou seja, o princípio da 

proporcionalidade. 

A sanção administrativa tributária a ser aplicada deve ser proporcional à 

gravidade do fato ilegal praticado e à culpabilidade do infrator. O Capítulo 5 do 

presente estudo tratará mais especificamente sobre o entendimento do princípio 

da proporcionalidade.  

A teoria da pena exata possui pontos de semelhança e pontos de 

divergência com a atual Lei do ICMS-SP em relação à dosimetria das sanções. O 

legislador do ICMS procura determinar todas as situações fáticas possíveis e, 

para cada infração, é prevista uma quantidade exata de penalidade. Sendo assim, 

tanto na teoria da pena exata como na determinação das penalidades do ICMS 

supõe-se que o problema da isonomia das sanções seja resolvido, porque, 

conforme mencionado, para cada infração existiria uma única penalidade 

correspondente, ou seja, todo infrator que cometesse a mesma infração, sofreria 

a mesma sanção. 

Além disso, assim como Köberer456 considerou que a teoria da pena exata 

tratou do problema da proporcionalidade, também se considera que, 

aparentemente, a dosimetria das sanções administrativas tributárias da Lei do 

ICMS-SP também teria resolvido a questão da proporcionalidade. Não é possível, 

a priori, considerar que o legislador previu a quantidade exata da penalidade que 

corresponde à cada infração cometida, ou seja, a quantidade proporcional de 

penalidade, tendo em vista a gravidade da infração e a culpabilidade do agente. 

Foram abordados dois pontos em comum entre a teoria da pena exata e a 

dosimetria das sanções da Lei do ICMS-SP: um relativo à isonomia e outro, à 

proporcionalidade. A seguir, serão analisadas algumas críticas à teoria da pena 
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exata e a sua pertinência quanto à dosimetria atual das sanções da Lei do ICMS-

SP. 

Concorda-se com as críticas à teoria da pena exata elaboradas por 

Köberer457: A primeira crítica tem como premissa que o foco da sanção é a 

retribuição sem espaço para considerações sobre as finalidades preventivas das 

sanções. Portanto, não é possível fazer exames de natureza preventiva especial, 

de forma que os casos em concreto não podem ser resolvidos adequadamente 

nesse modelo de teoria da pena exata. No entanto, é possível introduzir 

considerações de caráter de prevenção geral, ao julgar a culpabilidade do agente 

como uma aproximação ao conceito de confiança do administrado na validade da 

norma sancionadora violada pelo agente. 

A crítica acima também se aplica à dosimetria das sanções da Lei do 

ICMS-SP, porque não há previsão de aplicação de considerações preventivas 

nesta. O legislador não se preocupou em especificar se a finalidade das sanções 

eram somente retributivas ou se havia também caráter preventivo. Assume-se, no 

presente estudo, que as sanções prescritas na Lei do ICMS tenham apenas 

caráter retributivo; desse modo, a crítica de Köberer à teoria da pena exata 

também é aplicável à dosimetria das sanções da Lei do ICMS-SP. 

De acordo com Köberer458, a segunda crítica à teoria da pena exata é 

relativa aos seus defensores considerarem a sentença de primeira instância 

plenamente passível de ser revisada pelos tribunais superiores (STF e STJ). 

Concorda-se com o autor, ao divergir desses doutrinadores, por não ser possível 

essa revisão, tendo em vista que os tribunais superiores de revisão sofrem 

restrições jurídicas. Os tribunais podem analisar somente questões relativas a 

teses jurídicas, ou seja, não podem analisar as provas contidas nos casos em 

concreto, situação que implicaria a revisão de provas e considerações sobre as 

circunstâncias fáticas específicas de cada caso, o que não é possível nessa 

instância jurisdicional devido à distância da instância julgadora superior do infrator 

e das provas.  

A segunda crítica de Köberer à teoria da sanção exata também é aplicável 

à dosimetria estipulada pela Lei do ICMS-SP, em razão de a revisão por parte dos 
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tribunais superiores (STJ e STF) somente ser possível em relação às teses 

jurídicas, ou seja, questões relativas às circunstâncias fáticas, tais como 

agravantes e atenuantes, não podem ser analisadas pelos tribunais superiores. 

Aceita-se a observação de Streng459, no sentido de que os defensores da 

teoria da pena exata defendem criar uma base jurídica para a revisão completa da 

punição por parte dos tribunais superiores. No entanto, segundo o jurista, essa 

base jurídica não possibilita uma discricionariedade passível de revisão destes, na 

medida em que os doutrinadores que defendem a teoria da pena exata rejeitam 

certa margem de liberdade ao juiz de primeira instância para determinar a 

quantidade de pena a ser aplicada ao caso em concreto. 

Parece contraditório que, por um lado, a teoria da pena exata defenda a 

penalidade correta e, por outro lado, conforme alertado por Streng460, não permita 

margem de liberdade ao juiz de primeira instância. O autor faz uma interessante 

observação acerca de uma teoria semelhante à teoria da pena exata: a teoria do 

ato social gestacional (Theorie vom sozialen Gestaltungsakt), a qual pressupõe 

que, para um determinado delito, diferentemente do defendido pela teoria da pena 

exata, não existe uma única pena certa. Para ela, a pena justa é o resultado de 

um ato social gestacional, ou seja, um ato criativo do juiz. Essa doutrina descreve 

o procedimento de determinação da penalidade, no qual o juiz forma seu 

convencimento baseado na escala de valores do ordenamento jurídico461.   

A crítica de Streng462 é sobre a falta de padrões próprios e diretrizes que 

permitam elaborar o procedimento de determinação das penalidades, por isso 

essa doutrina foi recepcionada pelos juristas na Alemanha apenas como um 

procedimento complementar. Para o autor, a teoria da pena exata e a teoria do 

ato social gestacional possibilitam apenas a revisão, por parte dos tribunais 

superiores, em relação à legitimidade da penalidade determinada e ao seu 

processo de produção. 

Coaduna-se com os argumentos de Streng463, que sustenta poder criticar, 

com base na teoria do ato social gestacional, a teoria da pena exata, na qual a 

penalidade em concreto é determinada pela personalidade do juiz de primeira 
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instância. Tendo em vista que, para a teoria do ato social gestacional, a sentença 

do juiz de primeira instância é um ato criativo, não se admite a ideia de que a 

penalidade correta seria, a priori, já determinada. Além das diferenças específicas 

de personalidade dos juízes em matéria de avaliação, devem também ser 

consideradas as flutuações inevitáveis de valoração em cada julgamento. Tudo 

isto requer o reconhecimento de salvaguardas legais para o sistema de 

penalização. Assim, o tribunal recursal, no seu julgamento de revisão penal, não 

pode fazer nada senão expressar a opinião individual de um pequeno grupo, 

embora com uma melhor visão geral, sobre o costume usual da sociedade. Por 

conseguinte, por uma série de razões, um controle de exatidão pelo tribunal de 

revisão da sentença pode tratar somente sobre a questão de aceitação da 

fundamentação de uma determinada sentença, mas não no sentido de verificação 

de uma correção absoluta em relação à quantidade de pena determinada na 

sentença de primeiro grau, o que é impraticável, inclusive, na teoria da pena 

exata.  

Com essa exposição, procurou-se esclarecer as principais críticas à teoria 

da pena exata, a qual, conforme Teixeira464, não possui defensores atualmente na 

Alemanha, ou seja, considera-se superada. Ela foi relacionada neste trabalho por 

dois motivos: a) segundo Teixeira465, ela constituiu a base do desenvolvimento da 

teoria da proporcionalidade do fato, abordada adiante; b) ela tem pontos 

semelhantes com o procedimento de dosimetria adotado atualmente na Lei do 

ICMS-SP. 

As críticas dirigidas à teoria da pena exata também são aplicáveis à 

dosimetria das sanções da Lei do ICMS-SP, de acordo com o estudado. 

Registram-se alguns pontos de divergência entre a teoria da pena exata e a 

dosimetria das penalidades do ICMS. O primeiro ponto é que a teoria da pena 

exata prevê um intervalo de culpabilidade especificado pelo legislador para cada 

infração penal (também chamada delito). Diferentemente, o legislador do ICMS 

não previu nenhum intervalo de culpabilidade, mas, para cada infração, existe a 

exata penalidade a ser empregada. 
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O segundo ponto é que a teoria da pena exata descreve que o juiz de 

primeira instância determina, com base em sua valoração pessoal, a quantidade 

de penalidade a ser utilizada ao caso em concreto, que deve ser um valor próximo 

à quantidade ideal de penalidade exata a ser aplicada. No caso do ICMS, esse 

poder discricionário não foi previsto na legislação; logo, supostamente o legislador 

previu a penalidade exata que deve ser adotada.  

Nesse ponto, a crítica à legislação do ICMS-SP é não ser possível ao 

legislador prever todas as situações fáticas possíveis; portanto, situações fáticas 

diferentes são punidas com a mesma penalidade, à medida que, pelo princípio da 

especialidade, as situações fáticas não enquadradas nas alíneas de cada inciso 

do art. 85 da Lei do ICMS-SP são capituladas na infração residual, ou seja, muitas 

situações fáticas diferentes são apenadas de forma agravada por não possuírem 

um inciso que preveja exatamente a conduta adotada pelo contribuinte. 

Essa sistemática viola o princípio da isonomia, visto que utiliza penalidades 

iguais, no caso a penalidade residual, são aplicadas a situações diferentes. 

Também viola o princípio da proporcionalidade, porque, para situações 

semelhantes às previstas nos incisos, são apenadas mais gravemente, tendo em 

vista que a penalidade residual é maior do que a prevista nas alíneas de cada 

inciso, ou seja, são adotadas penalidades não proporcionais à gravidade das 

infrações praticadas. 

A teoria da pena exata não previu nenhuma penalidade residual, isto é, 

somente os delitos previstos na legislação podem ser penalizados. Já na 

legislação do ICMS, apesar do esforço legislativo, com base na experiência 

prática, não é possível prever todas as situações fáticas possíveis. 

Por exemplo, no julgamento do processo 4057017466, a capitulação da 

penalidade determinada pelo agente fiscal de rendas não corresponde 

exatamente à conduta adotada pelo infrator. Consta, no item 1 do Auto de 

Infração e Imposição de Multa lavrado no processo 4057017, a seguinte 

acusação: ICMS. Contribuinte que deixou de transportar débitos dos livros 

Registro de Saídas para os livros Registro de Apuração. O Agente Fiscal de 

Rendas autuante capitulou a sanção na alínea “l”, do inc. I, do art. 85, da Lei do 
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ICMS, cuja infração prevista é a de falta de pagamento do imposto em hipótese 

não prevista nas demais alíneas deste inciso. A penalidade prevista, à época do 

julgamento, era a de multa no valor de 150% (cento e cinquenta por cento) do 

valor do imposto devido.  Atualmente, a legislação foi alterada, de forma que a 

penalidade prevista é multa no valor de 100% (cem por cento) do valor do imposto 

devido. 

O juiz relator, após constatar que o contribuinte efetivamente deixou de 

transferir valores do Livro Registro de Entradas (LRE) e do Livro Registro de 

Saídas (LRS) para o Livro Registro de Apuração do ICMS (RAICMS) e não 

apurou, mensalmente, o valor do ICMS a recolher, recapitulou a multa a ser 

aplicada, por entender que a conduta do infrator se aproxima à infração prevista 

na alínea “d”, do inc. I, que prevê a infração por falta de pagamento do imposto 

decorrente de entrega de guia de informação com indicação do valor do imposto a 

recolher em importância inferior ao escriturado no livro fiscal destinado à 

apuração do imposto, com multa de 100% (cem por cento) sobre o valor do ICMS 

não declarado.  Observa-se que, à época do julgamento, esse valor era menor do 

que 150% (cento e cinquenta por cento) do valor do ICMS não declarado previsto 

na penalidade residual. 

Houve divergência no julgamento, sendo que o voto vencedor manteve a 

capitulação inicial da multa por aplicar o princípio da especialidade. A Câmara 

Julgadora foi unânime em entender que a conduta praticada pelo infrator não se 

subsome à prevista na infração descrita na alínea “d”, do inc. I, do art. 85. A 

proposta inicial, portanto, foi aplicar uma penalidade mais branda do que a feita 

pelo fiscal. Como a exata conduta praticada pelo infrator não possuía uma 

penalidade prevista, a legislação prevê, para esses casos, uma penalidade 

residual que era mais grave do que a penalidade específica. O julgador, para 

evitar a penalidade mais grave, aplicou outra penalidade específica que não 

corresponde exatamente à conduta adotada pelo infrator. O voto do juiz relator foi 

vencido, com base no argumento do princípio da especialidade. Partindo-se da 

premissa de que a Lei do ICMS-SP, em relação à dosimetria das sanções, não 

outorgou ao juiz administrativo tributário nenhum poder discricionário, aplicou-se a 

penalidade residual por não haver penalidade específica que corresponda ao 

caso. 
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Portanto, a solução vencedora foi pior para o contribuinte, o que demonstra 

o problema existente quando o julgador não possui poder discricionário para 

analisar o caso em concreto.  

Considera-se equivocado pretender que o legislador possa, a priori, prever 

todas as condutas possíveis e a pena exata para cada caso. O mais adequado é 

permitir margem de liberdade ao julgador para que possa adequar, a partir da 

sanção em abstrato, a penalidade específica ao caso em concreto, considerando-

se a culpabilidade do infrator, a gravidade da infração e as circunstâncias 

agravantes e atenuantes. 

Outro ponto de divergência é a teoria da sanção exata aceitar o princípio 

da culpabilidade, não aplicado pelo legislador do ICMS por entender que a 

responsabilidade pelas sanções é objetiva, o que também impede a análise de 

circunstâncias que possam excluir a culpabilidade. Em resumo, muitas críticas 

feitas pelos penalistas à teoria da pena exata também são aplicáveis à dosimetria 

das penalidades existente na legislação do ICMS. No presente trabalho, propõe-

se adotar outra abordagem para a determinação das penalidades, de forma que 

se possa considerar a responsabilidade subjetiva do contribuinte e também as 

circunstâncias agravantes e atenuantes na determinação da sanção a ser 

aplicada ao caso em concreto, como abordado adiante. 

  

3.5.2 Teoria da margem de liberdade 

 

Streng467 constata que, na jurisprudência judicial superior e na doutrina 

alemã, domina atualmente a teoria da margem de liberdade (Spielraumtheorie) 

ou margem de manobra da aplicação da sanção. Essa posição doutrinária é 

consistente com as teorias mistas ou ecléticas das finalidades da pena, 

prevalecentes na teoria criminal da Alemanha. 

No Brasil, também se adota a teoria da margem de liberdade, que, 

diferentemente dos doutrinadores que defendem a pena exata, permite ao 

julgador uma margem de liberdade na determinação da pena em concreto, dentro 

                                                           
467 STRENG, Franz. Strafrechtliche Sanktionen: Die Strafzumessung und ihre Grundlagen. 3.ed. 

Stuttgart: Kohlhammer, 2012, p. 309. 
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de um quadro de possibilidades de aplicação da penalidade em abstrato a partir 

de uma pena mínima e máxima468.  

 Considera-se apropriada a observação de Streng469, ao afirmar ser a 

sentença sancionatória não um meio de encontrar ou reconhecer certa 

quantidade de punição, mas apenas um ato de apreciação dos fatos, uma 

valoração da situação fática. Esse ato jurisdicional reproduz os valores e as 

normas da sociedade em relação às características do respectivo fato e seu 

agente. O autor também admite que as diferentes subculturas de uma sociedade 

formam um somatório que constitui a cultura geral, representada por valores e 

normas que, apesar de todo esforço para um consenso, diferem na graduação 

das dimensões do valor individual expresso pelo indivíduo e registrado na 

sentença sancionatória. 

Baseado na doutrina da margem de liberdade, o juiz encontra, dentro de 

um quadro aplicável de penalidades estabelecidas pela lei, um modelo que se 

aplica ao caso em concreto. Dentro da margem de liberdade outorgada a ele, 

pode estabelecer um intervalo de culpabilidade aplicável ao caso em concreto, 

evitando ultrapassar o limite superior, o que seria considerado excesso de 

culpabilidade, e o limite inferior, o que caracterizaria insuficiência de culpabilidade. 

Primeiramente, portanto, estabelece-se o intervalo de culpabilidade e, em 

seguida, os aspectos preventivos que devem ser aplicados470. 

Também se obtém o mesmo resultado preconizado pela teoria da margem 

de liberdade ao seguir-se a ordem inversa, ou seja, primeiramente se determina a 

penalidade a ser aplicada ao caso em concreto, levando-se em consideração os 

aspectos preventivos e, em seguida, ajusta-se a penalidade aos limites (superior 

e inferior) definidos previamente pelas leis penais471. 

Teixeira472 critica a teoria da margem de liberdade por não oferecer 

critérios para a aplicação da pena ao juiz da primeira instância, como aponta a 

própria jurisprudência alemã. 

                                                           
468 AZEVEDO, David Teixeira de. Dosimetria da Pena: causas de aumento e diminuição. São 

Paulo: Malheiros, 1998, p. 78. 
469 STRENG, Franz. Strafrechtliche Sanktionen: Die Strafzumessung und ihre Grundlagen. 3.ed. 

Stuttgart: Kohlhammer, 2012, p. 325. 
470 Ibidem, p. 309. 
471 Ibidem, p. 309. 
472 TEIXEIRA, Adriano. Teoria da aplicação da pena: fundamentos de uma determinação judicial 

da pena proporcional ao fato. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 42, Coleção Direito Penal e 
Criminologia. 
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O tribunal federal alemão (Bundesgerichtshof – BGH), correspondente ao 

STJ brasileiro, decidiu que a determinação da quantidade de pena a ser aplicada 

no caso em concreto é competência do juiz de primeira instância penal473. 

Somente é possível a revisão nas seguintes situações quando: a) as 

considerações sobre a quantidade de pena a ser aplicada contenham erros em si; 

b) a penalidade imposta viola os fins juridicamente reconhecidos da penalidade; c) 

a penalidade imposta extrapola o intervalo de culpabilidade, para mais ou para 

menos, considerado adequado para o delito em julgamento. 

Essa decisão corrobora a crítica de Teixeira, visto que a teoria da margem 

de liberdade não oferece critérios para que o juiz de primeira instância penal 

possa utilizar na determinação da pena em concreto, porque a decisão do BGH 

confirma o amplo poder discricionário do juiz de primeira instância e reduz a 

possibilidade de revisão dessas decisões. 

Hörnle474 explica, corroborando a decisão do BGH, que a tradição da 

jurisprudência alemã é caracterizada por limitar o poder de revisão dos tribunais 

superiores, de forma que a determinação da pena seja um domínio dos juízes de 

primeira instância, o que se refletiria na falta de diretrizes, por parte dos tribunais 

superiores, para a determinação da pena. Os tribunais superiores desenvolveram 

o que Hörnle denomina teoria limitada do controle de correção (Theorie der 

eingeschränkten Richtigkeitskontrolle).  

Segundo Teixeira475, não há um controle detalhado, por parte das 

instâncias judiciais superiores, de todas as decisões de primeira instância, em 

relação à dosimetria da pena aplicada ao caso em concreto. Hörnle476 confirma 

esse entendimento, acrescentando que uma razão possível para esse 

comportamento está ligada ao fato de que, se cada decisão, em grau de recurso, 

fosse analisada detalhadamente em relação à fundamentação da dosimetria da 

pena, acarretaria na necessidade de mudanças estruturais nos tribunais 

superiores, porque eles não estariam preparados para tal tarefa.  

                                                           
473 BGHSt, 57, 123 (127) 
474 HÖRNLE, Tatjana. Tatproportionale Strafzumessung. Berlim: Duncker & Humblot, 1999, p. 35. 
475 TEIXEIRA, Adriano. Teoria da aplicação da pena: fundamentos de uma determinação judicial 

da pena proporcional ao fato. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 42, Coleção Direito Penal e 
Criminologia. 

476 HÖRNLE, Tatjana. Tatproportionale Strafzumessung. Berlim: Duncker & Humblot, 1999, p. 36. 
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Para Streng477, a teoria da margem de liberdade descreve a conduta do juiz 

de primeira instância no sentido de, inicialmente, determinar um intervalo de 

culpabilidade dentro do intervalo determinado pela lei para aquele tipo penal. O 

ponto de início desse intervalo é o que o juiz de primeira instância considera como 

o momento em que “já há culpabilidade” e o término quando “ainda há 

culpabilidade”. Apesar dessa descrição da doutrina, o que acontece, na prática, é 

sempre serem registradas importantes preocupações, tal como a relativa à 

descrição do processo de dosimetria penal parecer fictício e irreal, mesmo que 

não haja dúvidas que tal procedimento seja factível. Normalmente, não será 

exigida, por parte da jurisprudência, e pela maioria dos adeptos da teoria da 

margem de liberdade, a publicidade na sentença da moldura da culpabilidade que 

levou à determinação da dosimetria penal efetuada pelo juiz de primeira instância. 

Com a finalidade de melhor explanar sobre o processo mental que, 

segundo a teoria da margem de liberdade, deveria ocorrer com o juiz de primeira 

instância na elaboração da quantidade de pena a ser aplicada ao caso em 

concreto, foi elaborada a figura 3, a fim de demonstrar o modelo gradual de 

abordagem para a determinação da dosimetria penal. 

O primeiro passo é o juiz de primeira instância obter o intervalo 

especificado pelo legislador em abstrato. Por exemplo, o legislador penal 

estipulou que, para o delito de homicídio, conforme art. 121, do Código Penal 

brasileiro, a pena em abstrato inicia-se em seis anos e termina em vinte anos. 

Logo, o intervalo de quantidade de pena adequado, previsto pelo legislador à 

culpabilidade, inicia-se no ponto “A”, desenhado na figura 3 como aquele em que 

já há culpabilidade, correspondente a uma penalidade em abstrato de seis anos, e 

termina no ponto “B”, aquele em que ainda há culpabilidade e determinado pelo 

legislador em vinte anos. 

O próximo passo é estabelecer o intervalo de penalidade correspondente à 

culpabilidade adequada ao caso em concreto, em julgamento, e que deve estar 

contido dentro do intervalo estipulado pelo legislador. Esse intervalo, na figura 3, é 

caracterizado pelo ponto “C”, em que já haveria culpabilidade, e delimitado pelo 

ponto “D”, no qual haveria ainda a culpabilidade. No exemplo do homicídio, 

supõe-se que o juiz de primeira instância adotasse o intervalo de culpabilidade 
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adequada entre 8 e 10 anos. Constata-se que este intervalo, indicado na figura 3, 

começaria no ponto “C” e terminaria no ponto “D”, caracterizando o intervalo de 

culpabilidade elaborado mentalmente pelo juiz de primeira instância. 

Portanto, o juiz de primeira instância determinará, como último passo, a 

pena em concreto, que deverá estar entre 8 e 10 anos e que representa a 

quantidade de pena a ser aplicada, de acordo com a valoração das circunstâncias 

fáticas do caso concreto. Por conseguinte, a penalidade a ser aplicada ao caso 

em concreto seria o ponto “E”, por exemplo, representando uma penalidade de 

nove anos de reclusão. Verifica-se que o ponto “E” estaria dentro do intervalo de 

culpabilidade formulado mentalmente pelo juiz de primeira instância e se 

constituiria na penalidade em concreto a ser aplicada. 
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Passo 1 – Intervalo previsto para a aplicação da penalidade 

pelo legislador penal 

A B 

Já há culpabilidade 

Ponto inicial 

Ainda há 

culpabilidade 

Ponto final 

Passo 2 – Intervalo definido pelo juiz de primeira instância penal que servirá 

como base para estabelecimento da dosimetria final e que deverá estar 

dentro do intervalo determinado pelo legislador entre os pontos A e B 

C 

D C 

D 
E 

Passo 3 – Determinação do valor da pena em concreto. O ponto E representa 

a pena a ser aplicada que deverá estar dentro do intervalo de culpabilidade 

determinado pelos pontos C e D. 

Penalidade a ser 

aplicada 

 

Figura 3 – Modelo gradual de abordagem para a determinação da dosimetria penal 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Concorda-se com Streng478, por se considerar inadmissível, em qualquer 

caso, subordinar o aspecto das considerações de repressão da pena ao da 

prevenção. Logo, não seria justificável que o juiz de primeira instância 

determinasse uma culpabilidade menor do que a verificada no caso em concreto, 
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com a finalidade de prevalecer os motivos preventivos, que recomendam, sempre 

que possível, aplicar a suspensão da pena de prisão. Essa determinação do juiz 

teria, como único propósito, o de possibilitar o enquadramento da culpabilidade 

em um patamar inferior que permitisse a aplicação da suspensão da pena de 

prisão. Igualmente incorreto seria o caso de, para não aplicar uma questionável 

suspensão de pena de prisão ou para rejeitar uma imposição de medida 

alternativa, com a finalidade de melhoria ou segurança, ser aplicada uma elevada 

penalidade desproporcional à culpabilidade. 

Streng479 registra que uma fraqueza inevitável da teoria da margem de 

liberdade resulta de suas fundações, porque o conceito de culpabilidade como 

fundamento para o estabelecimento da dosimetria penal é altamente controverso. 

Realmente, a teoria da margem de liberdade descreve que o juiz de primeira 

instância possui elevado poder discricionário para determinar a dosimetria da 

penalidade a ser aplicada ao caso em concreto, portanto a sentença refletirá 

inevitavelmente a individualidade do juiz, que proferirá a sentença penal 

baseando-se, principalmente, na ideia da culpabilidade, altamente controversa, o 

que enfraquece a teoria da margem de liberdade. 

Teixeira480 critica a teoria da margem de liberdade por haver uma grande 

amplitude para o juiz de primeira instância na determinação da penalidade, não 

sendo especificado nenhum critério que objetive essa indeterminação.  

Para Streng481, a análise feita em primeira instância penal sobre o aspecto 

da prevenção penal depende exclusivamente de o juiz considerar no resultado 

uma culpabilidade já ou ainda a ser imposta como punição, e, neste caso, são 

reconhecíveis considerações de caráter preventivo, impostas na sentença 

individual. O tribunal de revisão não identificará nenhum erro de direito caso o juiz 

faça uma avaliação complexa sem se utilizar do modelo gradual de abordagem 

para a determinação da dosimetria penal. No entanto, como é reconhecido por 

Streng, a renúncia à utilização de um modelo de culpabilidade passo a passo e 

gradual de concretização da penalidade, prescrito pelo § 46 I, do Código Penal 

                                                           
479 Ibidem, p. 310. 
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alemão, implica negligência ao potencial contido na abordagem metódica para um 

autocontrole sistemático da decisão de condenação.  

Independentemente se a margem de manobra é ampla ou restrita, há essa 

discricionariedade, tanto no Brasil como na Alemanha, outorgada ao juiz de 

primeira instância penal, não existente hoje na legislação do contencioso 

administrativo do Estado de São Paulo. Por esse motivo, essa é uma diferença 

entre a teoria da margem de liberdade e a legislação referente às sanções 

administrativas tributárias da Lei do ICMS-SP.  

Neste trabalho, é desejável outorgar poder discricionário ao julgador 

administrativo tributário, a fim de ele analisar circunstâncias agravantes, 

atenuantes, o nível de gravidade da infração e a culpabilidade do agente. Como 

mencionado, a sanção administrativa tributária deve ser proporcional à gravidade 

da infração e à culpabilidade do agente. O tribunal alemão BGH já decidiu nesse 

sentido482. 

Também serão propostas neste trabalho mudanças na legislação do ICMS-

SP de lege ferenda. No entanto, tendo em vista a crítica de Teixeira483, no sentido 

de não haver, na teoria da margem de liberdade, diretrizes que possam oferecer 

critérios para balizar a dosimetria das penalidades aplicadas pelos juízes de 

primeira instância, não seria adequado tomar essa teoria como diretriz a ser 

seguida na dosimetria das sanções administrativas tributárias do ICMS-SP. 

Como apontado, a jurisprudência alemã não se preocupou em criar 

diretrizes para orientar os juízes de primeira instância na aplicação da dosimetria 

da pena, nem em controlar se o intervalo de culpabilidade foi efetivamente 

realizado e justificado como passo intermediário para a dosimetria final. Por 

conseguinte, não é aconselhável introduzir, como modelo para a dosimetria das 

sanções do Lei do ICMS-SP, uma teoria que não detalhou considerações 

importantíssimas, como as abordadas até este momento, ou seja, critérios para a 

utilização, pelos juízes da primeira instância penal, na elaboração da dosimetria 

penal ao caso em concreto. 
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Streng484 reconhece a dificuldade na utilização da teoria da margem de 

liberdade porque não permite o reconhecimento dos valores e da falta de sua 

clareza, visto estar centrada no problema da culpabilidade. Por outro lado, o 

jurista considera essa dificuldade parte da solução do problema, em razão de a 

teoria da margem de liberdade permitir a consideração, de dois modos distintos, 

de aspectos preventivos na dosimetria penal: por um lado, verifica aspectos 

preventivos para legitimar, em parte, o castigo aplicado pelo Estado; por outro 

lado, utiliza aspectos preventivos para neutralizar as incertezas, criticadas por 

muitos e trazidas pela redação do § 46 I S. 1 do Código Penal alemão485, cuja 

fundamentação central aponta para o valor da culpabilidade.   

Apesar das ponderações de Streng relacionadas, prevalecem as críticas de 

Teixeira486 ao considerar demasiadamente complexa a tarefa valorativa que a 

teoria da margem de liberdade impõe ao juiz de primeira instância, de modo que 

este determine o intervalo de pena adotado, a partir do intervalo definido pelo 

legislador, para a determinação final da penalidade a ser aplicada ao caso em 

concreto. Como mencionado, na prática jurisprudencial alemã o juiz é poupado do 

esforço de consignar na sentença os limites inferior e superior da margem de 

culpabilidade, porque a jurisprudência dos tribunais superiores não exige essa 

fundamentação. Isso acarreta vagueza e insegurança às decisões dos juízes de 

primeira instância, incluindo-se o fato de que essa jurisprudência não interfere 

nesses critérios adotados pelo juiz, a não ser nos casos extremos, nos quais a 

sentença de primeira instância é exageradamente inadmissível. 

Streng487 alerta que não deve ser subestimada a função específica de 

legitimação proporcionada pela teoria da margem de liberdade, a qual parte da 

                                                           
484 STRENG, Franz. Strafrechtliche Sanktionen: Die Strafzumessung und ihre Grundlagen. 3.ed. 

Stuttgart: Kohlhammer, 2012, p. 310. 
485 STRENG se refere ao artigo § 46 do Código Penal alemão cuja tradução livre segue abaixo: 

Princípios da medição da pena 
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486 TEIXEIRA, Adriano. Teoria da aplicação da pena: fundamentos de uma determinação judicial 
da pena proporcional ao fato. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 41, Coleção Direito Penal e 
Criminologia. 

487 STRENG, Franz. Strafrechtliche Sanktionen: Die Strafzumessung und ihre Grundlagen. 3.ed. 
Stuttgart: Kohlhammer, 2012, p. 310. 



160 
 

 

concepção de que a quantidade de pena a ser aplicada está dentro de uma linha, 

um intervalo possível de aplicação da penalidade, ao invés de um ponto, como a 

proposta da teoria da pena exata. 

Para melhor visualização, volta-se à figura 3. A teoria da margem de 

liberdade tem a concepção de que a pena a ser aplicada está dentro do intervalo 

delimitado pelos pontos “C” e “D”, elaborado pelo juiz de primeira instância, que, 

ao final do procedimento, determinará a quantidade de pena a ser aplicada ao 

caso em concreto, representada pelo ponto “E”. 

Percebe-se que a teoria da margem de liberdade considera adequada 

qualquer pena dentro do intervalo “C” e “D”, porque ela está dentro do 

especificado pelo legislador; na figura 3, o intervalo delimitado pelos pontos “A” e 

“B”. Essa percepção é bem diferente da teoria da pena exata que, em 

comparação, considera como adequada apenas o ponto “E”, o qual representa a 

pena exata, ou seja, a pena correta a ser aplicada.  

Streng488 vê a função legitimadora específica da teoria da margem de 

liberdade exatamente na consideração de um intervalo, representado por uma 

linha, delimitada na figura 3 pelos pontos “C” e “D”, porque esse intervalo leva em 

consideração aspectos preventivos analisados pelo juiz de primeira instância 

penal. 

Embora seja compreensível o ponto de vista de Streng, essa 

argumentação apenas permite justificar a teoria da margem de liberdade como 

mais adequada do que a teoria da pena exata. Como tratado, o presente trabalho 

considera que existem pontos em comum entre a teoria da pena exata e a 

dosimetria aplicada atualmente pelo legislador do ICMS-SP, destacando-se 

principalmente que, na Lei do ICMS-SP, para cada infração praticada existe 

apenas uma única penalidade correta. 

Considera-se, ainda, que a teoria da margem de liberdade é mais 

adequada, na determinação da sanção a ser aplicada ao caso em concreto, do 

que a dosimetria atualmente utilizada na legislação do ICMS-SP, principalmente 

por permitir maior individualização da sanção. Porém, essa teoria não demonstrou 

que as vantagens proporcionadas compensariam os problemas, representados 

neste trabalho pelas críticas doutrinárias a ela apresentadas, que surgiriam em 

consequência de sua adoção, de lege ferenda, na Lei do ICMS-SP. 
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Importante a crítica de Teixeira489 em relação à teoria da margem de 

liberdade permitir agravar a penalidade com base em aspectos preventivos. Essa 

crítica é compartilhada por Hörnle490, que alerta para o fato de não haver uma 

atitude receptiva por parte da jurisprudência alemã no sentido de se utilizar de 

dados empíricos para fundamentar suas decisões.  

O presente estudo está em harmonia com as observações desses dois 

juristas, por entende ser necessário haver comprovação empírica do efeito 

preventivo do aumento de pena efetuado pelo juiz de primeira instância penal, 

com base na teoria da margem da liberdade, para que esse aumento possa ser 

justificado. Essa comprovação é difícil, considerando-se que há pouca doutrina 

criminal a respeito do tema e poucos estudos empíricos que sirvam como suporte 

para uma dosimetria baseada em aspectos preventivos. 

Teixeira491 alerta para a possibilidade da violação do princípio da 

legalidade, ao se permitir que decisões de caráter político-criminais ou 

teleológicas sejam proferidas no sentido do agravamento da penalidade imposta 

ao réu, com a justificativa de considerações subjetivas para prevenção especial 

ou geral. É importante que o infrator penal tenha a possibilidade, com base em 

fundamento legal, de prever e de calcular as consequências jurídico-penais de 

seus atos.   

Hörnle492 e Teixeira493 são críticos em relação ao que consideram como um 

precário fundamento ético da teoria da margem de liberdade. Com a finalidade de 

implementar a prevenção especial, o Estado realiza um julgamento sobre o estilo 

de vida do infrator, o que se caracteriza num direito penal do autor, desprezado 

pela maioria da doutrina penal atual. Existe também rejeição por grande parte da 
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doutrina em adotar procedimentos relativos à ressocialização do réu por meio do 

carácter coativo da pena.494 

Streng495 admite o problema da legitimidade teórica da atuação penal 

preventiva, especialmente na consideração de aspectos de prevenção geral que 

reforcem o aumento das penalidades. Porém, para o autor, o problema é 

atenuado pela teoria da margem de liberdade penal. Essa função legitimadora 

será suportada à medida que a imputação de culpa for feita com base na cultura 

geral do Estado, que se compõe de partes culturais, cujos valores e normas se 

diferenciam – apesar de um consenso fundamental – na graduação das diferentes 

dimensões de valores. 

Existe, segundo Streng496, uma abordagem incorreta sobre a questão, 

porque, na opinião da sociedade, haveria uma única avaliação exata de um 

determinado incidente em particular. Porém, isso não ocorre, dada a abstração de 

sua cultura geral e da necessária concretização feita por intermédio de várias 

culturas. Espera-se um acordo intracultural apenas relativo a decisões políticas 

básicas (por exemplo, desculpáveis ou não desculpáveis) e uma graduação não 

refinada (como grave ou muito grave), mas não em relação a um refinamento 

específico de uma dosimetria penal. É possível de ser implementado 

superficialmente um consenso de valores que represente uma cultura geral, que 

se constitui de várias subculturas, por meio de um intervalo de valores, como 

defende a teoria da margem de liberdade, diferentemente daquele proposto pela 

teoria da pena exata: um valor preciso de punição dentro da escala legal. 

Para Streng497, apesar de reconhecer a existência de críticas à teoria da 

margem de liberdade, deve haver justiça ao esforço efetuado por seus 

doutrinadores. Além disso, essa doutrina, sozinha, não preenche os requisitos de 

verdade e nem divulga algo concreto. Ela pode pretender atingir um consenso no 

sentido de produzir uma sentença com boa fundamentação para os valores 

empregados, tendo em vista as características de um caso, dados os valores 

envolvidos. No entanto, não é garantido que outro juiz de primeira instância penal 

                                                           
494 TEIXEIRA, Adriano. Teoria da aplicação da pena: fundamentos de uma determinação judicial 

da pena proporcional ao fato. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 50, Coleção Direito Penal e 
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495 STRENG, Franz. Strafrechtliche Sanktionen: Die Strafzumessung und ihre Grundlagen. 3.ed. 
Stuttgart: Kohlhammer, 2012, p. 311. 

496 Ibidem, p. 311. 
497 Ibidem, p. 312. 
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encarregado de sentenciar o mesmo caso em concreto julgasse da mesma forma, 

o que resulta em insegurança jurídica, visto que a valoração é diferente e 

dependente do juiz, devido ao poder discricionário de cada um individualmente 

considerado. Por esse motivo, a sentença submetida a revisão normalmente será 

considerada isenta em relação ao quesito erro de valoração, o que não implica 

erro no método escolhido pela teoria da margem de liberdade. O autor considera 

essa ação decorrente, em primeiro lugar, da segmentação existente em cada 

cultura global, constituída por muitas subculturas apressadamente integradas e 

com impressões mais individualizadas como valores inevitavelmente incorporados 

à cultura global. 

Streng498 acredita que, com base na teoria da margem de liberdade, se 

enfatize cada vez mais sob aspectos teóricos e pragmáticos que a punição deve 

ser baseada na culpabilidade adequada, isto é, no limite inferior da culpa – se não 

houver motivos excepcionais que legitimem uma pena maior. Essa visão aponta 

para a dificuldade de se fixar um limite inferior da pena como uma medida punitiva 

concreta, ação mais difícil de se decidir do que adotar uma penalidade que esteja 

no meio da escala (no meio do quadro da penalidade) – com muita distância de 

segurança para cima e para baixo dos valores do juiz. Esta consideração não 

deve, naturalmente, conduzir ao equívoco de que os valores-limite são dimensões 

determináveis pelo objeto, uma vez que se trata tanto de uma questão de 

avaliação do juiz quanto da sentença final. 

Endossa-se a conclusão de Teixeira499, ao considerar que a teoria da 

margem de liberdade não é uma teoria da determinação da pena adequada, 

porque o modelo de medição de pena a ela correspondente não cumpre a função 

de orientar o juiz na tarefa de aplicação da sanção penal e não contribui para que 

se evite o arbítrio nesse processo.  Além disso, a utilização direta de 

considerações de prevenção não se legitima automaticamente a partir da alegada 

impossibilidade de determinar um quantum exato de pena adequado à 

culpabilidade do réu. Em síntese, apontou-se que a modulação da pena 
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fundamentada diretamente em argumentos teleológicos representa uma afronta 

aos princípios da legalidade e culpabilidade500. 

O intuito da abordagem realizada no presente estudo não é analisar qual a 

teoria adequada para a dosimetria penal. Até o presente ponto, conclui-se que a 

teoria da pena exata, apesar de ter pontos em comum com a dosimetria 

atualmente aplicada na legislação do ICMS-SP, não deve ser levada em 

consideração em uma proposta de lege ferenda para a dosimetria das sanções do 

ICMS pelas razões explicitadas. Por outro lado, tendo em vista as críticas 

existentes na doutrina sobre a teoria da margem de liberdade, apesar de ser a 

dominante no direito penal tanto na Alemanha como no Brasil, não atende aos 

objetivos propostos por este trabalho; por este motivo, serão analisadas, a seguir, 

mais duas teorias sobre a determinação da pena. 

 

3.5.3 Teoria do escalonamento do valores 

 

Por ser muito mencionada na doutrina que trata da determinação da pena 

como uma alternativa à teoria da margem de liberdade, decidiu-se abordar, 

sucintamente, a teoria do escalonamento dos valores (Stellenwerttheorie ou 

Stufentheorie), resumida por Streng501 como a elaboração de um modelo 

escalonado em função da diferenciação funcional no processo de determinação 

da pena: a) a primeira etapa seria constituída pela imposição da duração da pena 

tendo em vista a finalidade retributiva da mesma; b) o segundo passo é realizado 

pela decisão sobre o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

e – principalmente – a possibilidade de sua substituição ou suspensão condicional 

de sua execução, de forma a cumprir a finalidade preventiva. 

Para Hörnle502, esta teoria diferencia os princípios relativos à determinação 

da sanção em sentido estrito, incluindo o estabelecimento do montante de pena a 

ser aplicado e dos princípios relativos à especificação da sanção em sentido 

amplo, que trata da escolha do tipo de pena a ser aplicada: privação de liberdade, 

multa, medidas de segurança etc. Sua ideia principal é: as considerações 
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preventivas não serem levadas na quantificação da pena em sentido estrito, mas 

apenas considerar a culpabilidade do agente. No estabelecimento da pena em 

sentido amplo, podem ser levadas em conta as considerações de ordem 

preventiva. 

Teixeira503 alerta para a dificuldade na tradução, exemplificando que na 

doutrina há as denominações: teoria do valor posicional, teoria do valor de 

emprego, teoria do valor concreto, teoria do valor relativo, teoria dos níveis etc. 

Segundo Streng504, a teoria do escalonamento dos valores descreve que a 

penalidade deve ser determinada unicamente pelo aspecto da culpabilidade, com 

finalidade retributiva, enquanto os aspectos preventivos só podem ser relevantes 

para a questão de como impor e aplicar a punição. Teixeira505 esclarece que essa 

teoria foi formulada pelo jurista Heinrich Henkel, para quem os fins da pena atuam 

de modo distinto nas diferentes etapas de aplicação da sanção, sendo que na 

primeira etapa não atuariam aspectos de prevenção, os quais cumpririam um 

papel relevante apenas na escolha da modalidade de pena, ocorrida na segunda 

etapa. 

Conforme Teixeira506, o jurista Eckard Horn defende a orientação das 

sanções previstas no Código Penal alemão por critérios distintos, porque as 

diferentes formas de sanção são direcionadas por finalidades distintas. Com base 

nessa linha de raciocínio, a quantidade de pena a ser aplicada na sanção 

cumpriria a finalidade de refletir a gravidade do delito praticado, ou seja, tem 

finalidade retrospectiva. Enquanto que, em um segundo passo, os aspectos 

preventivos deveriam ser levados em consideração na escolha do tipo de 

penalidade a ser aplicada, ou seja, possui finalidade para o futuro, numa visão 

prospectiva do cumprimento da pena.  
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Para Streng507, essa teoria não fornece critérios que determinem a 

dosimetria de uma certa penalidade, logo não permite uma boa conciliação com o 

processo de demarcação da pena prescrito pelo legislador. O jurista critica o 

enfoque dado pela teoria, ao avaliar o montante da penalidade de forma 

totalmente relacionada ao conceito de retribuição, controverso e pouco claro, 

como quase nenhum outro conceito penal. No entanto, o doutrinador considera 

positivo o fato de as reivindicações retributivas aparentarem ser ideias justas, 

porque se baseiam em proposições de valor estabelecidas, encarnam uma certa 

uniformidade e, portanto, apontam para segurança jurídica, ao invés de 

considerações puramente racionais sobre a prevenção. 

Streng508 rejeita essa teoria, porque ela não leva em conta o prescrito pela 

chamada cláusula social, prevista no § 46 I S. 2 do Código Penal alemão, a qual 

exige que os juízes considerem os efeitos esperados da punição na vida futura do 

agente na sociedade. Isso ocorre devido à teoria do valor de emprego ou de 

posição não satisfazer essa exigência legal, uma vez que exclui todos os 

aspectos preventivos especiais na parte mais importante da sentença, aquela que 

estabelece a quantidade da pena.  

Hörnle509 também critica essa teoria pelo fato de rejeitar considerações 

preventivas na determinação da pena e entender que a sua grande contribuição é 

estabelecer a diferença entre dois momentos da determinação da sanção: a 

determinação da sanção em sentido estrito e em sentido amplo. No entanto, a 

jurista considera que a teoria apresenta um importante passo para o 

desenvolvimento da teoria da proporcionalidade do fato, vista a seguir, por não 

levar em consideração aspectos de prevenção especial na determinação da 

penalidade.  

Em harmonia com o entendimento de Hörnle510, uma teoria da 

determinação da pena deve ser plenamente comprometida no âmbito de um 

Direito Penal preventivo, o que não ocorre com a teoria do valor de emprego de 

posição. 
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Na presente análise, não se vislumbra nenhum motivo para o 

aprofundamento do estudo dessa teoria, porque não há pontos em comum com a 

Lei do ICMS e não será considerada na proposta de lege ferenda; ela foi 

mencionada por ser considerada uma importante teoria desenvolvida sobre o 

tema tratado e, principalmente, ser um caminho para a compreensão da teoria da 

pena proporcional ao fato, a seguir analisada. 

 

3.5.4 Teoria da pena proporcional ao fato 

 

A teoria da pena proporcional ao fato (Tatproportionale Strafzumessung), 

segundo Silva Sánchez511, foi exposta inicialmente por Andrew von Hirsch e 

Jareborg nos EUA, posteriormente introduzida na Alemanha por Bernd 

Schünemann e desenvolvida por Tatjana Hörnle. Sánchez512 considera-a como a 

teoria de aplicação das sanções com mais influência acadêmica e prática no 

direito comparado.  

Streng513, além de comentar sobre a sua importância internacional, 

acrescenta que a adaptação dessa teoria à situação jurídica alemã considera o 

princípio da culpabilidade, em consonância com o estipulado no Código Penal 

alemão (§46 I S.1)514, que prescreve a aplicação da penalidade tendo como base 

a culpabilidade, entendida como medida proporcional às circunstâncias fáticas da 

infração. 
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O surgimento dessa teoria nos EUA, segundo Teixeira515, decorreu de uma 

reação ao sistema de determinação de penas utilizado à época em que se 

delegava poder às comissões, denominadas parole boards e compostas por 

funcionários da administração pública, chamados para decidir se e quando o 

detento seria posto em liberdade. 

Andrew von Hirsch escreveu Doing Justice, obra que trata do sistema penal 

americano, em cuja resenha Stephen A. Schiller516 concluiu os seguintes pontos: 

a) há necessidade de um efeito diferencial para tratar das penas alternativas 

quando aplicadas a indivíduos em situação semelhante; b) existe um risco 

significativo de falsos positivos em cada medida que tenha sido desenvolvida para 

estimar a probabilidade de recorrência de conduta grave por um indivíduo ou 

classe particular de indivíduos; c) é provável que haja uma gama ampla de 

julgamentos discrepantes em casos semelhantes, tendo em vista o amplo poder 

outorgado às autoridades independentes, encarregadas de julgar processos de 

condenação (parole boards). 

Sánchez517 destaca que considera comum aos autores que tratam da teoria 

da pena proporcional ao fato o combate à ideia de que a quantificação da sanção 

pode ser aumentada em função de prognósticos feitos sobre sucessos e 

evoluções futuras. Segundo ele, entre os autores que se colocaram contra essas 

orientações de caráter preventivo especial, são destacados: o sueco Jareborg, os 

finlandeses Lappi-Seppälä, os britânicos Ashworth e Duff e o americano, nascido 

na suíça, Andrew von Hirsch. 

Segundo Schiller518, a proposta de von Hirsch é que fossem estabelecidos 

os limites máximos e mínimos de penalidades para, em seguida, dependendo do 

grau de severidade de cada infração, fosse aplicada a penalidade 
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correspondente. Logo, a pena justa (just desert) seria aquilo que o agente merece 

por ter cometido a infração.  

Ainda segundo Schiller519, aspectos relativos à culpabilidade do agente não 

seriam levados em conta na dosimetria das sanções, a não ser por questões 

relativas à sua reincidência e ao seu passado criminoso. Como já foi punido 

anteriormente e não se emendou, deve ser aumentada a sanção para que, desta 

vez, possa ser mais eficaz. Conforme narra Schiller, Von Hirsch elaborou uma 

matriz em que: nas colunas, são estabelecidas cinco classes de graduação das 

penalidades, baseadas na gravidade do fato praticado; nas linhas, quatro níveis 

de histórico criminal, de forma que o julgador obtenha um método matemático 

para estabelecer a penalidade aplicada ao caso.  

Sánchez520 enfatiza que a teoria da pena proporcional ao fato estabelece a 

dosimetria da pena desvinculada de aspectos de caráter preventivo, tais como a 

busca por influências que a punição possa deixar no agente ou em terceiros. 

Desse modo, a ideia essencial da teoria da pena proporcional ao fato é a de 

buscar a quantidade de pena mais justa a ser aplicada ao agente em face da 

gravidade da infração cometida, ou seja, seu foco é uma visão retrospectiva, 

tornando o caráter da penalidade repressivo. 

Streng521 ensina que o critério de mensuração da penalidade, segundo a 

teoria da proporcionalidade ao fato, baseia-se na gravidade da infração. Por sua 

vez, a gravidade da infração é avaliada pelo desvalor do resultado e, mais 

limitadamente, da conduta. O objetivo dessa teoria é evitar medidas punitivas 

arbitrariamente desiguais, o que ocorreria, segundo os doutrinadores dessa 

corrente, caso a dosimetria das penalidades seja elaborada com finalidades 

preventivas. Para eles, dá-se valor à importância expressiva-comunicativa da 

punição. 

                                                           
519 SCHILLER, Stephen A. Reviewed Work: Doing justice. The choice of punishments, by Andrew 

Von Hirsch. The Journal of Criminal Law and Criminology. v. 67, n. 3, set., 1976, p. 356-
359, Chicago: Northwestern University School of Law. Disponível em: 
<http://www.jstor.org/stable/1142868>. Acesso em: 22 mar. 2017 

520 SÁNCHEZ, Bernardo Feijoo. Individualización de la pena y teoria de la pena proporcional al 
hecho: El debate europeo sobre los modelos de determinación de la pena. InDRET – Revista 
para el análisis del Derecho, Barcelona, jan. 2007, p. 7. 

521 STRENG, Franz. Strafrechtliche Sanktionen: Die Strafzumessung und ihre Grundlagen. 3. ed. 
Stuttgart: Kohlhammer, 2012, p. 315. 



170 
 

 

Teixeira522, numa apertada síntese, ensina que as teorias expressivas-

comunicativas da punição são teorias com foco no papel da censura da pena. 

Nelas, estabelece-se um diálogo com o infrator, por meio da censura cuja 

finalidade é demonstrar a gravidade da conduta praticada por ele e tornar-se um 

veículo de comunicação com a vítima, expressa na condenação. Em relação a 

vítima, o objetivo é mostrar-lhe que a sociedade reconhece o mal praticado contra 

ela e que o infrator foi punido publicamente.  

Schiller523 duvida que o método desenvolvido por von Hirsch para a 

aplicação da sanção tenha margens claras de seriedade entre as classes de 

delitos, o que invalida a proposta do autor, resultando em uma falha grave na 

teoria proposta, porque o forte senso de justiça distributiva sobre o qual a 

integridade do sistema americano reside depende de distinções exatas entre as 

punições impostas por ofensas diferentemente classificadas. 

Outro ponto criticado por Schiller524 é sobre a utilização da reincidência na 

graduação das sanções, por não demonstrar nesse agravamento de penalidade a 

relação de causa e efeito que justifique tal procedimento. 

Streng525 aponta a preocupação dos doutrinadores da teoria da pena 

proporcional ao fato com a manutenção da chamada proporcionalidade ordinal no 

sentido de justiça relativa, e da proporcionalidade cardinal no sentido de justiça 

absoluta. 

Teixeira526 ensina que proporcionalidade relativa ou ordinal tem por objetivo 

estabelecer a relação entre os diversos delitos, a fim de evitar que autores de 

crimes com gravidades distintas sejam punidos com penalidades semelhantes. 
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Por exemplo, o agente que comete um homicídio deverá ser apenado mais 

severamente do que aquele que comete um furto.   

Por outro lado, a proporcionalidade absoluta ou cardinal trata do intervalo 

de pena mínima e máxima correspondente a cada delito, o qual, estabelecido pelo 

legislador penal, contém as quantidades de pena mínima e máxima em abstrato 

para cada tipo de infração. A pena em concreto a ser aplicada pelo juiz de 

primeira instância deve estar dentro dos intervalos estabelecidos; as quantidades 

de pena, em abstrato, variam para cada sociedade, pois dependem dos valores e 

das opções político-criminais expressas pelo legislador criminal.527  

Por exemplo, o Código Penal brasileiro estabelece o intervalo da pena a 

ser aplicada ao homicídio simples (art. 121, do CP brasileiro) com início em seis e 

término em vinte anos. Já para o crime de furto (art. 155, do CP), o intervalo de 

pena estabelecido inicia em um e termina em quatro anos, acrescido de multa. 

Portanto, esses valores constituem a proporcionalidade absoluta e variam de 

sociedade para sociedade. 

Streng528 reconhece que a teoria da pena proporcional ao fato tem como 

foco a penalidade a ser aplicada pelo juiz de primeira instância ao caso em 

concreto depender basicamente da gravidade da infração praticada. O jurista 

considera que essa teoria se afastou bastante do domínio tradicional da justiça, 

porque, em sua opinião, deveriam ser levados em consideração, na elaboração 

da dosimetria a ser aplicada ao caso em concreto, um grande número de 

características dos infratores e das infrações. Porém, isso não ocorre devido à 

teoria da pena proporcional ao fato considerar apenas um número reduzido de 

características dos infratores e das infrações; a argumentação dos seus 

doutrinadores seria a de que assim o fazem para garantir maior objetividade e 

segurança jurídica aos parâmetros utilizados na dosimetria penal. Porém, o autor 

não concorda com essa posição, visto entender que a teoria da pena proporcional 

ao fato despreza a necessária maximização da individualização da pena. 

                                                           
527 TEIXEIRA, Adriano. Teoria da aplicação da pena: fundamentos de uma determinação judicial 

da pena proporcional ao fato. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 62, Coleção Direito Penal e 
Criminologia. 

528 STRENG, Franz. Strafrechtliche Sanktionen: Die Strafzumessung und ihre Grundlagen. 3.ed. 
Stuttgart: Kohlhammer, 2012, p. 315. 
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Conforme Streng529, a teoria da pena proporcional ao fato também sofre de 

divergências entre os seus defensores. Esse jurista insinua insegurança jurídica 

na aplicação dessa teoria, porque não visualiza nenhuma objetividade nas suas 

diretrizes. Isso ocorre em razão de haver necessidade de decidir se a punição 

deve ser imposta de acordo com aqueles que defendem a chamada teoria da 

pena proporcional ao fato positiva ou deve ser adotada a linha que defende a 

pena proporcional ao fato negativa. 

Para melhor esclarecimento sobre o comentário de Streng, é necessário 

utilizar a explicação de Teixeira530 sobre a diferença entre as duas correntes dos 

doutrinadores que defendem a teoria da pena proporcionalidade ao fato. A 

proporcionalidade ao fato positiva, defendida por Andrew von Hirsch, Nils 

Jareborg e Andrew Ashworth, propugna que a gravidade da penalidade a ser 

aplicada ao caso em concreto é determinada apenas em função da gravidade do 

delito praticado. 

Por outro lado, a teoria da pena proporcional ao fato negativa, sustentada 

por Norval Morris e Michael Tonry, apesar de também defender que a penalidade 

deve ser proporcional ao fato, admite que outros parâmetros, com caráter 

preventivo, sejam também considerados na dosimetria da penalidade a ser 

aplicada ao caso em concreto. A culpabilidade do infrator desempenharia um 

papel de limitação à penalidade, tendo, dessa forma, uma função negativa531. 

Em sua crítica, Streng532 compara o debate entre os doutrinadores que 

defendem a teoria da pena proporcional ao fato e os que apontam a teoria da 

margem de liberdade como semelhante, em alguns aspectos, à discussão entre a 

teoria da pena exata e a teoria da margem de liberdade, porque entende que 

também os defensores da teoria da pena exata desconsideram aspectos 

importantes na dosimetria da pena. O autor constata que a teoria da margem de 

liberdade não é tão diferente da teoria da pena proporcional ao fato negativa, 

porque esta última não se distancia tanto da primeira, tendo em vista que a teoria 
                                                           
529 STRENG, Franz. Strafrechtliche Sanktionen: Die Strafzumessung und ihre Grundlagen. 3.ed. 

Stuttgart: Kohlhammer, 2012, p. 315. 
530 TEIXEIRA, Adriano. Teoria da aplicação da pena: fundamentos de uma determinação judicial 

da pena proporcional ao fato. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 61, Coleção Direito Penal e 
Criminologia. 

531 TEIXEIRA, Adriano. Teoria da aplicação da pena: fundamentos de uma determinação judicial 
da pena proporcional ao fato. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 61, Coleção Direito Penal e 
Criminologia. 

532 STRENG, Franz. Strafrechtliche Sanktionen: Die Strafzumessung und ihre Grundlagen. 3.ed. 
Stuttgart: Kohlhammer, 2012, p. 315. 
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da pena proporcional ao fato negativa considera uma quantidade limitada de 

circunstâncias relativas ao fato e ao infrator na elaboração da punição a ser 

aplicada ao caso em concreto. Para Streng, no entanto, o grave erro cometido 

pela teoria da pena proporcional ao fato é desconsiderar aspectos como: a 

energia criminal, a negligência da vítima, as atitudes do infrator em relação ao 

delito, antes e após sua ocorrência, na elaboração da dosimetria da pena a ser 

adotada. 

Streng533 considera que a teoria da pena proporcional ao fato implica 

aumento substancial no montante da penalidade, porque não leva em conta 

aspectos de prevenção especial, o que prejudica especialmente infratores 

primários e socialmente bem integrados que, com base na teoria da margem de 

liberdade atualmente utilizada, obtêm penalidades reduzidas, dado que essas 

características são consideradas na dosimetria penal atual. 

Teixeira534 discorda dessa crítica de Streng, pois entende que, caso a 

teoria da pena proporcional ao fato fosse atualmente aplicada, seriam excluídas 

diversas majorantes de penalidade fundadas em consideração de prevenções 

especiais e gerais. Além disso, atualmente o que ocorre com muita frequência é a 

majoração de penalidades por fatores de caráter moralizante ligados à 

personalidade do agente e à sua conduta social. 

Streng535 reconhece a potencial utilidade da teoria da pena proporcional ao 

fato. Segundo o jurista, é possível reduzir o nível de criminalidade, por meio da 

aplicação dessa teoria, com base na experiência em outros países. Tendo como 

foco a reprovabilidade do injusto para a elaboração da dosimetria da penalidade, 

é possível promover a igualdade de tratamento no caso de uma elaboração 

abrangente dos critérios de aplicação. O jurista entende que há um excesso de 

punição atualmente, por parte dos juízes de primeira instância, aos infratores que 

cometem, reiteradamente, crimes bagatelares. Os tribunais superiores, na sua 

visão, tem dificultado a aplicação do princípio constitucional da proporcionalidade 

com a finalidade de limitar essas penas excessivas. Em última análise, a doutrina 

                                                           
533 STRENG, Franz. Strafrechtliche Sanktionen: Die Strafzumessung und ihre Grundlagen. 3.ed. 

Stuttgart: Kohlhammer, 2012, p. 316. 
534 TEIXEIRA, Adriano. Teoria da aplicação da pena: fundamentos de uma determinação judicial 

da pena proporcional ao fato. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 69, Coleção Direito Penal e 
Criminologia. 

535 STRENG, Franz. Strafrechtliche Sanktionen: Die Strafzumessung und ihre Grundlagen. 3.ed. 
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da pena proporcional ao fato, segundo ele, é orientada especialmente pela 

quantificação do montante de culpabilidade do fato, principalmente pelos aspectos 

da reprovabilidade do fato.  

Ressalta-se, mais uma vez, que o objetivo do presente trabalho não é 

aprofundar a discussão sobre as diferentes doutrinas que tratam da determinação 

da pena; apenas procurou-se descrever, sucintamente, aquelas principais para 

que fosse possível entender suas características determinantes e os principais 

argumentos que fundamentam as divergências entre seus doutrinadores.  

Foram feitas considerações sobre a teoria da pena exata, concluindo-se 

que não oferece pontos que possam ser aproveitados em uma proposta de lege 

ferenda para modificação da dosimetria atualmente utilizada na Lei do ICMS-SP, 

assim como a teoria da margem de liberdade e a teoria dos valores de posição. 

Em relação à teoria da pena proporcional ao fato, entende-se que 

apresenta pontos interessantes que devem ser melhor analisados. Visto que, 

diferentemente da teoria da margem de liberdade, essa teoria não leva em 

consideração aspectos como “energia criminal” para justificar o agravamento da 

penalidade, parece apresentar critérios objetivos para a dosimetria das sanções 

administrativo tributárias. 

Tendo em vista que a grande parte das sanções administrativas tributárias 

constantes na Lei do ICMS-SP são aplicadas a pessoas jurídicas, a teoria da 

pena proporcional ao fato apresenta-se interessante, por estar focada, como 

apontado, principalmente no injusto penal.  

A ideia de um injusto administrativo, construído de forma análoga ao 

modelo do injusto penal, é mensurado pelo desvalor do resultado combinado pelo 

desvalor da conduta. Esse modelamento oferece uma abordagem objetiva do 

fenômeno da infração administrativa tributária, o qual pode ser aplicado também 

para as pessoas jurídicas.  

No Direito Penal, existe uma grande discussão sobre a aplicação de 

sanções penais para pessoas jurídicas. Conforme leciona Osório536, ela não se 

aplica no Direito Administrativo, tendo em vista que a preocupação ressocializante 

ou recuperação psíquica da pessoa física existente no Direito Penal não tem o 

mesmo enfoque que no Direito Administrativo Sancionador. 

                                                           
536 OSÓRIO, Fabio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 5. ed. rev. atual. e ampl. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 398.   
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Especialmente no emprego das sanções administrativas tributárias do 

ICMS, não existe a discussão da ressocialização do infrator, o que facilita a 

incorporação da teoria da pena proporcional ao fato, no sentido de implementar 

propostas de lege ferenda para uma dosimetria da sanção administrativa tributária 

racional e objetiva. 

O problema da culpabilidade da pessoa jurídica é distinto do da pessoa 

física537, de forma que ambos necessitam de soluções específicas, especialmente 

para a determinação da dosimetria sancionatória. Osório538 defende que não deve 

haver uma solução única, salientando-se que analisar a culpabilidade da pessoa 

no Direito Penal é distinto de analisar a culpabilidade da pessoa jurídica no Direito 

Administrativo Sancionador. 

No Capítulo 6, será apresentada a proposta para a dosimetria a ser 

utilizada, inspirada, com adaptações necessárias, na teoria da pena proporcional 

ao fato descrita. 

                                                           
537 TOMILLO, Manuel Gómez. Derecho administrativo sancionador. Parte general: teoría general y 

práctica del Derecho penal administrativo. Pamplona: Aranzadi, 2008, p. 441. 
538 OSÓRIO, Fabio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 5. ed. rev. atual. e ampl. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 399.  
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4 O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA E SUA 
UTILIZAÇÃO NA DETERMINAÇÃO DA DOSIMETRIA DA MULTA 
ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA 

 
 O presente capítulo apresenta uma proposta consistente na atenuação da 

sanção administrativa a ser imposta ao contribuinte, a qual considerará os 

investimentos realizados pelo contribuinte para a implementação de seu programa 

de conformidade tributária. Essa ideia foi inspirada no inc. VIII, do art. 7º, da Lei nº 

8.416/2016, chamada anticorrupção, que introduziu no ordenamento jurídico 

brasileiro a possibilidade de se atenuar a sanção para pessoas jurídicas, à 

medida que sejam implantados os mecanismos e os procedimentos internos de 

integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, comumente 

chamados medidas de compliance, que também incluem a aplicação efetiva de 

códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica.   

 Os artigos 41 e 42, do capítulo IV, do Decreto nº 8.420/2015 

regulamentaram os procedimentos de conformidade adotados pelas pessoas 

jurídicas com a finalidade de permitir o usufruto de tal benefício. Também o 

Decreto Estadual nº 60.106/2014 disciplinou a aplicação, no âmbito da 

Administração Pública do Estado de São Paulo, de dispositivos da lei 

anticorrupção. 

 Essa sugestão contribui para o aumento da eficiência da administração 

tributária e está em sintonia com as diretrizes da OCDE que tratam do tema da 

conformidade tributária, também chamado de conformidade cooperativa, quando 

recomendam medidas que devem ser tomadas por uma administração moderna 

para estimular a maior parte dos contribuintes a realizar investimentos em 

programas de conformidade fiscal. 

 Como examinado adiante, a Secretaria da Fazenda do Estado de São 

Paulo preocupa-se com a melhora da eficiência de seus processos e procura se 

alinhar às diretrizes internacionais da OCDE, que recomendam o 

desenvolvimento de um programa de análise de riscos ao comportamento de 

conformidade do contribuinte, porque é mais eficiente tratar preventivamente os 

riscos de não conformidade do que aplicar, quase automaticamente, medidas 

punitivas aos contribuintes não conformes. Isso significa uma mudança na postura 



177 
 

 

da administração tributária, que tradicionalmente utiliza um modelo repressivo, a 

fim de construir um modelo cooperativo com o contribuinte. 

 A OCDE promove a conformidade cooperativa porque entende que essa 

implementação garante mais eficiência à administração tributária e também ao 

contribuinte. A ideia de conformidade cooperativa encontra suas origens nos 

estudos desenvolvidos sobre o tema regulação responsiva que será tratado a 

seguir. 

 

4.1 A REGULAÇÃO RESPONSIVA 

Segundo Odete Medauar539, houve inúmeros esforços, tanto em países 

desenvolvidos como em países em desenvolvimento, a partir da década de 80, 

com o objetivo de transferir muitas atividades realizadas por empresas estatais 

para o setor privado, tais como telecomunicações, energia elétrica, transportes 

etc. Isso exigiu também, do Estado, ações para que, apesar de serem executadas 

pelo setor privado, pudessem ser monitoradas pelo Estado, já que se trata de 

interesse público. A solução encontrada foi a criação de inúmeras agências 

reguladoras, especializadas em cada setor, encarregadas de editar normas, 

fiscalizar seu cumprimento, impor sanções, entre outras atividades.  

A professora aponta a diferença entre regulamentar (rule making) - 

explicitar a lei, editar regulamentos - e regular, termo relacionado à atividade das 

agências reguladoras (regulation). Para aqueles que entendem que regulamentar 

significa apenas explicitar a lei, o sentido de regular é mais amplo do que 

regulamentar. No presente trabalho, adota-se o entendimento de que, na 

sociedade moderna, não deve haver diferença entre os termos, porque, visando a 

eficiência administrativa, o termo regulamentar também deve ser estendido para 

abranger a capacidade de elaborar normas em regulamentos que disciplinem 

matérias não privativas de lei.540    

                                                           
539 MEDAUAR, Odete. Regulação e Auto Regulação. Revista de Direito Administrativo, Rio de 

Janeiro, v. 228, p. 123-128, abr. 2002. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46658/44479>. Acesso em: 22 ago. 
2017. 

540 MEDAUAR, Odete. Regulação e Auto Regulação. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 228, p. 123-128, abr. 2002. Disponível em: 
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Para John Braithwaite541, que realizou estudo sobre a regulação na área de 

mineração, a melhor forma de garantir a segurança do trabalho nessas arriscadas 

condições seria a implementação de um sistema que tivesse normas produzidas 

pelas agências reguladoras, incluindo severas punições. Por outro lado, esse 

sistema também deveria promover a criação de normas pelos próprios 

administrados, visto que, entre outras razões, a descentralização dessa produção, 

conforme os casos investigados, demonstrou ser mais eficiente para diminuir o 

número de acidentes542. Isso se explica devido à cada mina ter suas 

particularidades, o que torna o trabalho do órgão regulador muito difícil na 

formulação de normas que sirvam para todas, sem criar, ao mesmo tempo, 

ineficiências geradas por uma regulamentação excessiva e que não se aplicaria, 

na maior parte das vezes, a todas as minas. 

Portanto, Braithwaite543 defende ser necessário que o Estado permita que 

os administrados também possam se autorregular, ou seja, que possam produzir 

normas próprias para gerir as atividades que lhe forem conferidas. No caso do 

setor de mineração, estas devem atender às exigências mínimas de segurança do 

trabalho. Por outro lado, elas geram eficiência no dia a dia das atividades 

reguladas, porque, finalmente, os administrados conhecem muito bem as 

necessidades técnicas de cada situação.   

Ao propor um modelo em que, tanto a regulação por parte da agência 

reguladora, quanto a autorregulação por parte dos administrados são valorizadas, 

John Braithwaite544 criou o conceito de regulação responsiva e sugeriu que o 

modelo seja utilizado não só para o setor de mineração, mas também para outros 

setores fiscalizados por agências reguladoras. Para melhor compreensão das 

vantagens desse modelo de regulação, é preciso analisar os argumentos de 

ambas as partes. De um lado, estão aqueles que entendem que os indivíduos e 

as empresas somente atenderão a conformidade se, ao violarem as regras 

regulatórias, forem submetidos a severas sanções. Do outro, há os que defendem 

persuasão e trabalho cooperativo serem a melhor forma de implantar regras 

                                                           
541 BRAITHWAITE, John. To Punish or Persuade: Enforcement of Coal Mine Safety. Albany: State 

University of New York Press, 1985, p. 2. 
542 BRAITHWAITE, John. To Punish or Persuade: Enforcement of Coal Mine Safety. Albany: State 

University of New York Press, 1985, p. 49. 
543 BRAITHWAITE, John. To Punish or Persuade: Enforcement of Coal Mine Safety. Albany: State 

University of New York Press, 1985, p. 181-183. 
544 BRAITHWAITE, John. To Punish or Persuade: Enforcement of Coal Mine Safety. Albany: State 

University of New York Press, 1985, p. 117-118 
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regulatórias, ou seja, a autorregulação dos indivíduos e de empresas deve 

prevalecer sobre a regulação estatal. 

Segundo Ayres e Braithwaite545, para os adeptos da regulação estatal, os 

indivíduos e as empresas são atores racionais, cujo comportamento é direcionado 

constantemente para a obtenção de vantagens, de forma que hesitarão em 

desobedecer a lei, caso a probabilidade de serem multados for menor do que os 

lucros obtidos. Portanto, nesse caso, a solução seria o estabelecimento de 

pesadas multas e de aumento no monitoramento constante dos administrados. 

Para esse modelo repressivo, cuja política é denominada “command and control”, 

a lei deve sempre ser formulada a fim de combater os homens maus, aqueles que 

pretendem violar as estruturas sociais, e não para aqueles que pretendem ter na 

lei uma diretriz que oriente seus comportamentos.  

Ayres e Braithwaite546, corretamente, discordam da adoção, como única 

perspectiva, da finalidade da lei em atingir os homens maus, porque consideram 

esse modelo caro, se comparado com a alternativa da persuasão. Antes de punir, 

deve-se procurar persuadir o infrator e, obtendo-se sucesso, serão economizados 

os recursos dispendidos nos procedimentos sancionários. A escolha pelo 

acionamento de um procedimento sancionatório institui que os auditores 

dediquem mais tempo com esses procedimentos do que com a fiscalização 

propriamente dita. Outra consequência do viés repressivo é o desenvolvimento de 

um jogo do tipo gato e rato sem fim, visto que o Estado procura constantemente 

elaborar regras que não permitam exceções às normas regulatórias. No entanto, 

os administrados, amparados por uma gama enorme de advogados, procuram 

brechas na lei, cujo resultado é constantemente serem adicionados dispositivos 

legais não coerentes com o restante do ordenamento, feitos no menor tempo 

possível, não havendo espaço para uma análise sistemática de todo o 

ordenamento. Dessa forma, criam-se barreiras legais voltadas especificamente a 

impedir violações específicas; coloca-se, ao mesmo tempo, uma grande 

expectativa no efeito persuasivo que a norma sancionatória deveria ter. Isso 

ocorre, por exemplo, em relação às indústrias altamente tecnológicas ou que 

tratam de áreas ambientais, cuja realidade muda constantemente, o que não 

                                                           
545 AYRES, Ian; BRAITHWAITE, John. Responsive Regulation: Transcending de Deregulation 

Debate (New York: Oxford University Press, 1992, p. 20. 
546 AYRES, Ian; BRAITHWAITE, John. Responsive Regulation: Transcending de Deregulation 
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permite ao regulador elaborar tempestivamente a norma necessária e adequada 

às atividades. 

É necessário, também, considerar o lado psicológico. O modelo punitivo de 

regulamentação produz no administrado um sentimento de injustiça547, porque, ao 

cometer um erro, ocasionado por uma falha humana, quase automaticamente é 

gerada uma sanção, não havendo nenhum espaço para uma negociação em 

relação ao procedimento a ser adotado pelo órgão regulador. Esse sentimento 

produz no administrado uma cultura de oposição, o qual procura disseminar o 

conhecimento e o desenvolvimento de métodos de resistência que investigam 

brechas na lei, oferecendo soluções a todos que pretendam permanecer não 

conformes e evitar a ação regulatória.  

John Braithwaite548 ressalta que uma politica efetiva de regulação deve 

compreender o fato de que o administrado está, em um determinado momento, 

motivado somente por questões financeiras; em outro momento, sensível a 

argumentos que tratem do senso de responsabilidade social.  

O modelo baseado na persuasão presume que o homem seja razoável, de 

boa-fé e motivado a seguir a conformidade legal549. Porém, a realidade mostra 

que, como nem todos os seres humanos atendem a esse modelo, os não 

conformes são beneficiados por essa presunção. Para muitos administrados, o 

fato de tentar utilizar a abordagem persuasiva, evitando inicialmente a aplicação 

de uma punição, demonstra uma fraqueza do órgão regulador. 

Com base nos argumentos apontados, Ayres e Braithwaite550 rejeitam uma 

estratégia baseada totalmente na persuasão ou na punição. Assim, a 

conformidade é melhor atendida quando o órgão regulador dispõe de 

mecanismos sofisticados e dinâmicos para utilizar estratégias para punir ou 

persuadir. A questão principal, portanto, para o órgão regulador, é sobre qual o 

melhor momento para utilizar uma ou outra estratégia, diferentemente de 

questionamentos sobre aplicar uma estratégia de punição ou de persuasão. 

                                                           
547 BRAITHWAITE, John. To Punisch or Persuade: Enforcemente of Coal Mine Safety. Albany: 
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Braithwaite e Grabosky551, ao avaliarem cerca de uma centena de órgãos 

reguladores, principalmente na Austrália, concluíram que a estratégia da 

regulação responsiva é mais adequada para diversas áreas, não somente para o 

setor de mineração. Importante observar que, nesse país, o Fisco australiano 

também é uma agência reguladora. 

No presente trabalho, adota-se o entendimento de que muitas conclusões 

obtidas por esse autor também podem ser aplicadas para a área tributária, porque 

o modelo repressivo de atuação do Fisco igualmente produz, no contribuinte, uma 

cultura de resistência, que procura disseminar o conhecimento e o 

desenvolvimento de métodos de resistência que investigam brechas na lei e 

oferecem soluções a todos que pretendam permanecer não conformes e evitar a 

tributação. Muitas vezes, essas lacunas são a origem de um planejamento 

tributário lícito com o objetivo de reduzir a tributação efetiva do contribuinte, 

contudo muitas vezes lhe são oferecidos planejamentos tributários ilícitos. Devido 

à complexidade da legislação tributária, essas lacunas, além de configurarem um 

sistema ineficiente, também não permitem perceber com clareza se um 

planejamento tributário viola ou não o ordenamento jurídico existente, o que 

acarreta enorme insegurança jurídica. 

A legislação tributária brasileira está baseada no modelo punitivo, 

acarretando que o Fisco, por sempre desconfiar do comportamento do 

contribuinte, introduza no ordenamento jurídico um excesso de obrigações 

acessórias, chegando a extremos, como se verifica no caso em que o ônus das 

obrigações acessórias criadas é igual ou até superior ao valor dos tributos 

cobrados552, o que gera uma grande ineficiência. Isso gera a necessidade de 

reformas no sistema tributário para simplificá-lo e, por conseguinte, torná-lo mais 

operativo.553 O modelo de regulamentação responsiva, por valorizar a persuasão 

antes da aplicação das sanções, introduz uma simplificação nos procedimentos e 

economia de recursos, o que colabora para a melhor performance do sistema. 

                                                           
551 BRAITHWAITE, John. GRABOSKY, Peter Nils. Of Manners Gentle: Enforcement Strategies of 

Australian Business Regulatory Agencies. Melbourne: Oxford University Press in association 
with the Australian Institute of Criminology, 1986, p. 229. 

552 COSTA-CORREA, André L. Princípio da Eficiência em Matéria Tributária. In: MARTINS, Ives 
Gandra da Silva (Coord.). Princípio da eficiência em matéria tributária. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 245. (Pesquisas tributárias. Nova série; n. 12). 

553 PASIN, João Bosco Coelho. Princípio da Eficiência em Matéria Tributária. In: MARTINS, Ives 
Gandra da Silva (Coord.). Princípio da eficiência em matéria tributária. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 186. (Nova série Pesquisas tributárias, n. 12). 
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Para se ter uma percepção do trabalho que as empresas têm para cumprir 

as obrigações acessórias, só em relação ao ICMS do Estado de São Paulo, são 

geradas cerca de 60 milhões de notas fiscais, cujo custo de emissão e guarda 

varia entre 2% a 5% da receita das empresas554. Esse quadro é agravado pelo 

fato de as leis tributárias, em geral, não primarem pela qualidade em sua 

elaboração, não sendo raros os casos em que se declara a inconstitucionalidade 

de uma norma tributária. 

Além do problema da qualidade, ainda há o da quantidade. Enquanto que a 

média de alteração de normas tributárias, na maioria dos países, é da ordem de 

uma mudança a cada seis ou oito meses, no Brasil a média, entre 1998 a 2005, 

foi de uma vez e meia por hora, atingindo a marca de 220.000 mudanças 

tributárias para o período555. 

Diante desse quadro, é imprescindível, para o contribuinte, ter 

conhecimento prévio da legislação, com a finalidade de estudá-la e poder planejar 

suas atividades empresariais, adaptando-se à nova legislação, incluindo-se em tal 

prática o conhecimento sobre as novas obrigações acessórias556, sendo 

indispensável o cumprimento, por parte do Fisco, do estabelecido no art. 212557 

do CTN. No Brasil, são gastas mais de 2.600 horas/ano por empresa no 

cumprimento das obrigações fiscais, enquanto que que na Noruega, apenas 87 

horas/ano558. 

Importante registrar a diferença entre o planejamento fiscal lícito, também 

chamado de elisão fiscal, do ilícito, nomeado elusão fiscal. Tendo em vista a 

                                                           
554 MELO, José Eduardo Soares de. Princípio da eficiência em matéria Tributária. In: MARTINS, 

Ives Gandra da Silva (Coord.). Princípio da eficiência em matéria tributária. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2006, p. 145. (Pesquisas tributárias. Nova série; n. 12). 

555 COSTA-CORREA, André L. Princípio da Eficiência em Matéria Tributária. In: MARTINS, Ives 
Gandra da Silva (coord.). Princípio da eficiência em matéria tributária. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 235. (Pesquisas tributárias. Nova série; n. 12). 

556 RODRIGUES, Marilene Talarico Martins. Princípio da Eficiência em Matéria Tributária. In: 
MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Princípio da eficiência em matéria tributária. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 112. (Pesquisas tributárias. Nova série; n. 12). 

557 Art. 212. Os Poderes Executivos federal, estaduais e municipais expedirão, por decreto, dentro 
de 90 (noventa) dias da entrada em vigor desta Lei, a consolidação, em texto único, da 
legislação vigente, relativa a cada um dos tributos, repetindo-se esta providência até o dia 31 
de janeiro de cada ano. 

558 COSTA-CORREA, André L. Princípio da Eficiência em Matéria Tributária. In: MARTINS, Ives 
Gandra da Silva (Coord.). Princípio da eficiência em matéria tributária. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 235. (Pesquisas tributárias. Nova série; n. 12). 
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ineficiência do sistema tributário nacional, Rothmann559 leciona que o 

planejamento fiscal lícito tem por requisitos a legalidade e a forma lícita e 

adequada dos negócios jurídicos. Para ele, muitas vezes se confunde a tarefa de 

realizar o planejamento fiscal (Steuerplanung), o processo, cujo objetivo é a 

estruturação tributária, lícita e compatível, com a atividade empresarial do 

contribuinte, com o processo de estruturação tributária (Steuergestaltung), ou 

seja, o resultado do planejamento tributário560.   

Como medida para induzir a administração tributária à eficiência, há 

doutrinadores que defendem a aplicação do §1º, do art. 316561, do Código Penal, 

no ato normativo da Administração Pública, que consagra a interpretação da 

legislação, desconsiderando ou reduzindo de forma manifesta, direitos 

constitucionais do contribuinte. Nesse sentido, a aplicação, segundo Torres562, 

seria uma consequência em relação à desproporcionalidade das sanções e à falta 

de transparência da autoridade administrativa.  

Por um lado, poder-se-ia concordar com aqueles que defendem que, 

quando o agente público efetua um lançamento de ofício e já ocorreu a 

decadência de forma manifestamente inquestionável, se cogite a aplicação do 

§1º, do art. 316, do Código Penal, pois essa medida promoveria um gasto 

desnecessário para a Administração Pública563.  

No entanto a questão não é simples, porque o próprio Código Tributário 

Nacional prevê mais do que uma norma relativa à ocorrência da decadência (por 

exemplo a aplicação do §4º do art. 150, ou a aplicação do §1º, do art. 173, ambos 

do CTN), o que gera grande discussão no Tribunal de Impostos e Taxas se uma 

                                                           
559 ROTHMANN, Gerd Willi. Afinal, o planejamento tributário pode ser criminoso? In: PRETO, 

Raquel Elita Alves (Coord.) Tributação Brasileira em Evolução : Estudos em Homenagem ao 
Professor Alcides Jorge Costa. São Paulo: IASP, 2015, p. 679. 

560 ROTHMANN, Gerd Willi. Afinal, o planejamento tributário pode ser criminoso? In: PRETO, 
Raquel Elita Alves (Coord.) Tributação Brasileira em Evolução : Estudos em Homenagem ao 
Professor Alcides Jorge Costa. São Paulo: IASP, 2015, p. 678. 

561 Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:[...] 
Excesso de exação. 
§ 1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, 
ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza:  
Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa. 

562 TORRES, Ricardo Lobo. Princípio da Eficiência em Matéria Tributária. In: MARTINS, Ives 
Gandra da Silva (Coord.). Princípio da eficiência em matéria tributária. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 75. (Pesquisas tributárias. Nova série; n. 12). 

563 FISCHER, Octavio Campos. Princípio da Eficiência em Matéria Tributária. In: MARTINS, Ives 
Gandra da Silva (Coord.). Princípio da eficiência em matéria tributária. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 270. (Pesquisas tributárias. Nova série; 12). 
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determinada situação se subsume a uma norma ou outra que tratam da 

decadência ou a nenhuma das duas. Portanto se, apesar de todos os esforços 

realizados, nem o próprio Tribunal de Impostos e Taxas possui jurisprudência 

firmada para todas as situações possíveis de aplicação de regra decadencial, 

como pode o auditor fiscal decidir com segurança jurídica se o auto de infração 

será ou não cancelado pela regra da decadência? O que se poderia censurar é a 

lavratura de auto de infração em que, independentemente da regra decadencial 

que se aplicasse, seria constatada a decadência. 

Outro caso relativo à aplicação do princípio da eficiência em matéria 

tributária é o que ocorre quando da aplicação do art. 19, da Lei nº 11.033/2004, 

onde se exige a apresentação de certidões negativas de débitos tributários da 

União, do Estado e do Município, como condição para o recebimento de 

precatório. Este dispositivo foi considerado inconstitucional pelo STF no 

julgamento sobre a constitucionalidade do art. 19 da Lei nº 13.033/2004564, de 

onde se constata, pela leitura da Ementa, que para a Suprema Corte, os 

requisitos definidos à satisfação dos precatórios devem ser fixados pela 

Constituição. A legislação infralegal não pode criar novos requisitos, tais como os 

inseridos pelo referido artigo, porque prejudicam a eficácia das decisões judiciais. 

 A execução fiscal também deve obedecer ao princípio da eficiência, de 

forma que, se o valor a ser obtido com a execução for inferior aos custos, esta 

deve ser evitada565, como ocorrido com a decisão do Ministério da Previdência 

Social, ao promulgar a Portaria MPS 129/2005566.   

Um exemplo de aplicação do princípio da eficiência é a sentença prolatada 

no julgamento da execução fiscal. O relator decidiu pelo mero arquivamento dos 

autos, ao perceber que os custos para a extinção do processo seriam mais 

elevados567. 

                                                           
564 ADI nº 3.453-7/DF. 
565 ABRÃO, Carlos Henrique. Princípio da Eficiência em Matéria Tributária. In: MARTINS, Ives 

Gandra da Silva (Coord.). Princípio da eficiência em matéria tributária. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 83. (Pesquisas tributárias. Nova série; n. 12). 

566 Portaria MPS 1293, 05.06.2005 - Os créditos da previdência social decorrentes de decisões 
oriundas da Justiça do Trabalho de importância igual ou inferior ao valor-piso estabelecido no 
artigo 2, não pagos espontaneamente, deixarão de ser executados, com fundamento no 
princípio da eficiência contido no caput do artigo 37 da Constituição Federal c/c os incisos IV 
do art. 156 e III do art. 172, ambos do CTN e artigo 54 da lei 8212-91. DOU S.I 06.07.2005 p. 
20. 

567 EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO TRF 4ª Região  
APEL 200071000119846-RS. Relator: Des. Fed. Wellington Mendes  
Em: 20.10.2004 – 1ª Turma - Unânime  
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Existem diversas ineficiências no sistema tributário brasileiro que precisam 

ser tratadas. A perspectiva adotada neste trabalho defende que o modelo 

regulatório responsivo indica uma possibilidade de melhora do quadro atual e que 

seria mais eficiente se o Estado adotasse a estratégia de primeiro persuadir o 

contribuinte a seguir o comportamento de conformidade com a lei. Somente nos 

casos em que resistisse, o Estado, então, seria obrigado a aplicar, 

gradativamente, sanções, até que fossem cumpridas as suas obrigações 

tributárias. 

A iniciativa de se desenvolver uma regulamentação responsiva visa uma 

resposta às criticas daqueles para quem as sanções utilizadas pelos órgãos 

reguladores são excessivas e que pretendem ainda acomodar as exigências 

daqueles que defendem a total desregulação. 

A ideia da regulação responsiva foi desenvolvida por Ayres e Braithwaite568 

e compreende uma ordem institucional composta pelo Estado e por organismos 

(empresas, associações etc.) da sociedade civil que procuram contrabalancear o 

poder punitivo do Estado com a iniciativa autorregulatória da própria sociedade, 

buscando otimizar o que cada um tem de positivo. A proposta de regulamentação 

responsiva é realizar uma consolidação entre duas ideias básicas: a 

regulamentação estatal e a autorregulação produzida pela própria sociedade, na 

qual as próprias instituições da sociedade civil, incluindo-se a participação de 

cada cidadão, produz regras de autorregulação. A força motriz dessa concepção 

é produzir uma interação construtiva entre a administração pública, os cidadãos e 

seus representantes para a elaboração conjunta de um ordenamento jurídico 

próprio à regulamentação. 

Segundo Ayres e Braithwaite569, o alicerce da regulamentação responsiva é 

o fato de que, tanto o Estado quanto as empresas concordam que a 

autorregulação produzirá um conjunto único de regras para cada empresa que 

atenderão a um padrão mínimo de conformidade com aquelas produzidas pelo 

Estado. Este, por sua vez, produzirá um arcabouço regulatório, incluindo as metas 

a serem alcançadas, para que determinado setor possa atuar e ser monitorado 

                                                                                                                                                                                

DJ S.II 13.11.2004  
Rev. dos Tribunais 833/2005 p. 382.   

568 AYRES, Ian; BRAITHWAITE, John. Responsive Regulation: Transcending de Deregulation 
Debate. New York: Oxford University Press, 1992, p. 4-7. 

569 AYRES, Ian; BRAITHWAITE, John. Responsive Regulation: Transcending de Deregulation 
Debate. New York: Oxford University Press, 1992, p. 4-7. 
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pelo Estado. Eventualmente, o Estado poderá criar regras adicionais de 

conformidade, ficando encarregado de aprovar as autorregulamentações, 

monitorá-las e, eventualmente, se necessário, criar outras novas regras. Cada 

autorregulação (específica) produzida pela empresa deverá estar em um nível 

acima das exigências da regulação estatal (genérica). 

 O pilar da regulamentação responsiva é a pirâmide regulatória, baseada 

nos seguintes princípios570: a) A conformidade é otimizada quando o órgão 

regulador exibe uma ampla pirâmide explícita de sanções, de forma que ele reage 

proporcionalmente ao comportamento de não conformidade adotado pela 

empresa; b) os órgãos reguladores devem ser sensíveis à forma como as 

empresas se autorregularam antes de optarem por escalar o procedimento de 

intervenção previsto; c) O regulador deve estabelecer sinergia entre punição e 

persuasão. A punição estratégica reforça a persuasão reguladora como o que 

deveria ter sido atendido e legitima a razoabilidade do castigo aplicado, 

transmitindo um sentimento de justiça e de algo que possa efetivamente provocar 

remorso ou arrependimento no agente infrator; d) a atitude responsiva por parte 

do órgão regulador predispõe as empresas a apresentarem uma atitude mais 

cooperativa e conforme, o que nelas promove um compromisso de construírem, a 

longo prazo, comportamentos mais adequados à legislação no futuro. Isso não 

ocorreria caso a atitude do órgão regulador fosse somente repressiva. 

 A aplicação da pirâmide envolve, por sua vez, a seguinte sequência571: a) 

no início, deve-se demonstrar uma atitude de confiança, esperando uma boa 

estratégia de cooperação – porém, em segundo plano, ameaçando adotar 

procedimentos de escalação; b) a seguir, deve-se mudar para uma aplicação 

mais formal, com regras mais rígidas e uma estratégia de dissuasão coercitiva 

mais punitiva, caso a empresa insista em não corresponder à postura cooperativa 

do regulador; c) na sequência, deve-se retornar a uma estratégia de perdão (uma 

estratégia mais cooperativa), a fim de a empresa retornar à cooperação e à 

conformidade. 

Cumpre observar que a abordagem do regulador, em relação ao nível de 

formalidade e de coerção utilizadas em cada etapa, corresponde à resposta ao 

                                                           
570 AYRES, Ian; BRAITHWAITE, John. Responsive Regulation: Transcending de Deregulation 

Debate. New York: Oxford University Press, 1992, p. 47. 
571 AYRES, Ian; BRAITHWAITE, John. Responsive Regulation: Transcending de Deregulation 

Debate. New York: Oxford University Press, 1992, p. 40. 
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comportamento da empresa na fase anterior. O ponto crucial da utilização da 

pirâmide de conformidade é por ela permitir uma ampla gama de medidas572 para 

aqueles que não forem conformes; nesse caso, cabe ao aplicador escolher qual a 

medida mais adequada (princípio da proporcionalidade) ao comportamento do 

infrator. 

Para ilustrar o funcionamento dessa pirâmide, elaborou-se a figura 4, em 

cuja base estão os administrados573, que possuem o comportamento conforme. É 

importante que os administrados recebam uma comunicação objetiva do órgão 

regulador, explicitando que, caso o comportamento de conformidade não seja 

seguido, somente lhe restará a alternativa de subir os degraus da pirâmide, 

adotando medidas mais severas. Ressalta-se que, consequentemente, tal 

prenúncio deve se converter em prática real, a fim de que a credibilidade do órgão 

regulador seja mantida. 

  

Figura 4 – Escalação de medidas 
Fonte: AYRES, Ian; BRAITHWAITE, John. Responsive Regulation: Transcending the Deregulation 

Debate (New York: Oxford University Press, 1992, p. 35 (adaptado pelo autor). 
 

                                                           
572 BRAITHWAITE, John. To punish or persuade: Enforcement of coal mine safety. Albany: State 

University of New York Press, 1985, p. 142-148. 
573 AYRES, Ian; BRAITHWAITE, John. Responsive Regulation: Transcending the Deregulation 

Debate (New York: Oxford University Press, 1992, p. 35. 
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A sugestão de Ayres e Braithwaite574 é que o órgão regulador sempre inicie 

o procedimento tentando persuadir o administrado a adotar o comportamento 

conforme. Muitos auditores pretendem, por vários motivos, iniciar o procedimento 

em um degrau acima, no entanto, devido às desvantagens da abordagem 

repressiva (custos, indisposição para uma abordagem mais cooperativa no futuro 

etc.), a abordagem cooperativa não é dependente do correto diagnóstico e dos 

motivos que levaram o contribuinte a adotar um determinado comportamento. Por 

isso, deve-se iniciar com o procedimento cooperativo para que se possa dar uma 

chance ao administrado, a fim de demonstrar que o órgão regulador acredita na 

autorregulação. 

Nessa linha de pensamento575, inclui-se a perspectiva de que os órgãos 

reguladores devem ter uma postura cooperativa, falar mansamente, mas não 

deixar de mostrar que possuem um grande bastão para qualquer eventualidade, 

ou seja, o órgão regulador precisa conquistar não só a confiança do administrado, 

mas também o seu respeito. A título de ilustração, sugere-se analisar 

hipoteticamente dois órgãos reguladores, conforme diagrama contido na figura 5. 

O primeiro possui um número menor de sanções disponíveis, apenas três, 

enquanto que o segundo, um rol mais amplo com medidas mais severas; 

conforme a teoria de Braithwaite, o segundo terá mais chances de atingir o 

comportamento de conformidade do que o primeiro, porque tem instrumentos 

mais eficazes para forçar, se for necessário, o comportamento de conformidade. 

Como essa ocorrência será comunicada previamente ao administrado, muito 

provavelmente ele preferirá não arriscar e se mostrará mais motivado a cumprir 

as leis do que se fosse submetido a um órgão regulador, como o primeiro576. 

                                                           
574 AYRES, Ian; BRAITHWAITE, John. Responsive Regulation: Transcending the Deregulation 

Debate (New York: Oxford University Press, 1992, p. 38. Ver também OECD. Guidance Note. 
Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance. 2004. p. 57. 
Disponivel em <https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf >. Acesso em: 24 ago. 
2017. 

575 AYRES, Ian; BRAITHWAITE, John. Responsive Regulation: Transcending the Deregulation 
Debate (New York: Oxford University Press, 1992, p. 6. 

576 AYRES, Ian; BRAITHWAITE, John. Responsive Regulation: Transcending the Deregulation 
Debate. New York: Oxford University Press, 1992, p. 41. 
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Figura 5 – Comparação da eficácia entre dois órgãos reguladores 
Fonte: AYRES, Ian; BRAITHWAITE, John. Responsive Regulation: Transcending the Deregulation 

Debate (New York: Oxford University Press, 1992, p. 41 (adaptado pelo autor). 
 

Com a finalidade de ilustrar a importância de disponibilizar ao órgão 

regulador um leque de ferramentas que lhe possibilite graduar a sanção aplicável, 

tem-se o exemplo da atuação da Secretaria da Fazenda perante aos sonegadores 

contumazes que atuam no setor de combustíveis. 

A Lei Estadual nº 11.929, de 12 de abril de 2005, regulamentada pelas 

Portarias CAT nº 28, 32, 61 e 74/05, permite ao Fisco cassar a eficácia da 

inscrição estadual de estabelecimento que for flagrado vendendo combustível 

adulterado. Mais de mil577 postos revendedores de combustíveis foram fechados 

por trabalharem em total desconformidade com os padrões exigidos pela Agência 

Nacional de Petróleo; além de causarem prejuízo aos consumidores, não 

recolhiam devidamente os tributos. 

O posicionamento da Secretaria da Fazenda de São Paulo foi questionado 

no Judiciário, porém sem sucesso, conforme acórdão proferido pelo Tribunal de 

Justiça na apelação cível nº 0016401-66.2009.8.26.0032, 2ª Câmara de Direito 

Público, Rel. Des. Vera Angrisani, j. 03/05/11. O referido acórdão reconheceu que 

                                                           
577 Conforme divulgado pela Secretaria da Fazenda em seu sítio na Internet. Disponível em: 

<https://portal.fazenda.sp.gov.br/Noticias/Paginas/Fazenda-deflagra-opera%C3%A7%C3%A3o-
De-Olho-na-Bomba-para-fiscalizar-postos-de-combust%C3%ADveis-da-Capital.aspx>. Acesso 
em 5 dez. 2017. 
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o Estado de São Paulo dispõe de competência para legislar concorrentemente 

com a União e o Distrito Federal sobre direito tributário, produção e consumo, 

bem como sobre proteção por dano ao meio ambiente e ao consumidor, nos 

termos dos incisos I, V e VII, do art. 24, da Constituição Federal. Confirmada, 

pois, a legalidade da medida, que também demonstra dar eficácia ao objetivo da 

Secretaria da Fazenda de combater os sonegadores, devendo utilizar, para os 

casos extremos, a força da lei.  

 

4.2 A GOVERNANÇA CORPORATIVA E A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 

TRIBUTÁRIA 

 Atualmente, as empresas, especialmente as brasileiras, gradativamente se 

afastam do modelo de composição empresarial familiar para adotar o modelo cuja 

gestão é profissional, visando também uma inserção no mercado global. Isso 

exige a adoção de práticas com enfoque não somente na venda de seus produtos 

e serviços, mas também na imagem empresarial profissional e competente aos 

consumidores e à sociedade em geral. 

 Conforme o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC578, o 

desenvolvimento apontado implica a observância de princípios corporativos, 

inspirados nas melhores práticas, visando preservar o valor econômico da 

organização e a conformidade aos padrões de conduta esperados pela 

sociedade. Essas diretrizes constituem a base da chamada governança 

corporativa, que propicia às empresas em geral as diretrizes a serem adotadas 

para que atendam às demandas sociais e internas, de forma a fomentar o 

investimento a longo prazo e garantir a estabilidade financeira, o crescimento 

sustentável e a eficiência econômica. 

 Em levantamento efetuado pelo IBGC, há o estudo “Modern Corporation 

and Private Property“, desenvolvido pelos pesquisadores norte-americanos Berle 

e Means, os quais identificaram o chamado conflito de agência, como o marco 

inicial das pesquisas sobre a governança corporativa579.  

                                                           
578 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Código das Melhores Práticas 

de Governança Corporativa, 5. ed. rev. São Paulo: IBGC, 2015, p.20. 
579 Ver os principais estudos e acontecimentos relacionados com o desenvolvimento da 

governança corporativa no sítio do INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA 
CORPORATIVA - IBGC. Disponível em: <http://www.ibgc.org.br/index.php/governanca/origens-
da-governanca/linha-do-tempo>. Acesso em: 07 ago. 2017. 
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 O conflito de agência580 é aquele conflito de interesse que surge quando os 

fundadores de uma empresa, os proprietários ou os acionistas delegam a gestão 

a um grupo profissional especializado, os executivos. Nesse modelo, as empresas 

procuram promover o uso eficiente de recursos cada vez mais escassos, obter 

mais confiança dos investidores e estimular um bom ambiente de negócios, que 

se traduza no desenvolvimento econômico e no fluxo de investimentos 

internacional, baseado em padrões de governança corporativa. Esses objetivos 

visam combater a proliferação de escândalos financeiros que resultem na 

insegurança dos investidores internacionais, que, ao procurarem novos 

horizontes, devem ter fácil acesso a condições e a oportunidades oferecidas em 

cada país, incluindo-se o bom funcionamento de seu sistema jurídico-tributário. 

 Em recente estudo, a OCDE581 delineou os princípios da governança 

corporativa. O primeiro princípio assegura a base para um ambiente de negócios 

corporativos eficaz, o que implica promover mercados transparentes e eficientes, 

consistentes com o ordenamento jurídico vigente e com uma objetiva divisão de 

responsabilidades entre as diferentes autoridades de supervisão, regulação e 

execução.  

 O estudo da OCDE582 aborda o segundo princípio como aquele que se 

preocupa com o tratamento igualitário a ser propiciado aos acionistas, incluindo-

se os minoritários e os estrangeiros, visto que todos têm direito à propriedade. 

Aos acionistas, são resguardados: o direito de obter registro seguro de sua 

titularidade; a liberdade de transmitir a titularidade das ações; a obtenção de 

informações sobre a sociedade de forma regular, por meio de participação nas 

assembleias gerais de acionistas; a eleição e a destituição dos membros do 

conselho de administração; e a participação nos lucros. No entanto, na prática, o 

dia a dia da sociedade, tendo em vista as rápidas mudanças no ambiente 

econômico, é administrado pelos executivos selecionados pelo conselho de 

administração; quando necessário, são substituídos.  

                                                           
580 IBGC. Origens da Governança Corporativa. Disponível em: 

<http://www.ibgc.org.br/index.php/governanca/origens-da-governanca>. Acesso em 5 jan. 
2018. 

581 OCDE. Princípios de Governo das Sociedades do G20 e da OCDE. Paris: Éditions OCDE, 
2016, p. 12-17. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264259195-pt>. Acesso em: 07 
ago. 2017. 

582 OCDE. Princípios de Governo das Sociedades do G20 e da OCDE. Paris: Éditions OCDE, 
2016, p. 18-30. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264259195-pt>. Acesso em: 07 
ago. 2017. 
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 Ainda segundo o estudo da OCDE583, tendo em vista que, em muitas 

sociedades, a cadeia de investidores é longa e complexa, interpondo-se 

investidores institucionais, fundos mútuos, fundos de pensão, seguradoras, 

fundos de cobertura e outros, como intermediários entre o beneficiário final e a 

empresa, o terceiro princípio determina, entre outras prescrições, que os 

investidores institucionais devem divulgar suas políticas e procedimentos que 

direcionam seus votos nas assembleias gerais de acionistas, de forma a agir no 

interesse dos beneficiários efetivos das ações. 

 Em continuação, o estudo da OCDE584 delineia o quarto princípio como 

aquele que privilegia a garantia de um fluxo externo para as sociedades, 

utilizando um conceito ampliado sobre partes interessadas (“stakeholders”), isto é, 

aqueles que contribuem de diferentes formas para o resultado das sociedades, 

tais como os investidores, colaboradores, credores, fornecedores e clientes. 

Todos os direitos dos stakeholders, estabelecidos por lei ou por relações 

contratuais, devem ser respeitados. A representação dos colaboradores nos 

conselhos e processos empresariais, bem como a participação nos lucros, deve 

ser incentivada, assim como deve ser garantido o fluxo de informações para que 

estes possam cumprir com suas responsabilidades. Por fim, devem ser 

assegurados aos credores seus direitos em eventuais situações de insolvência.  

 O estudo da OCDE585 registra que o quinto princípio parte da premissa de 

que uma informação é relevante quando sua omissão ou distorção pode 

influenciar as decisões econômicas tomadas pelos utilizadores dessa informação. 

Nesse sentido, a preocupação da OCDE é a divulgação mais ampla possível de 

informações sobre os resultados financeiros e operacionais da empresa, as 

politicas relativas à ética empresarial e às questões sociais, e outros 

compromissos da empresa que sejam de interesse público. Devem ser divulgados 

também os acionistas relevantes, a remuneração dos membros do conselho de 

administração e seus principais gestores. Devem ser realizados procedimentos 

                                                           
583 OCDE. Princípios de Governo das Sociedades do G20 e da OCDE. Paris: Éditions OCDE, 

2016, p. 31-36. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264259195-pt>. Acesso em: 07 
ago. 2017. 

584 OCDE. Princípios de Governo das Sociedades do G20 e da OCDE. Paris: Éditions OCDE, 
2016, p. 37-40. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264259195-pt>. Acesso em: 07 
ago. 2017. 

585 OCDE. Princípios de Governo das Sociedades do G20 e da OCDE. Paris: Éditions OCDE, 
2016, p. 41-50. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264259195-pt>. Acesso em: 07 
ago. 2017. 
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regulares de auditorias internas e externas, e observados os padrões contábeis 

internacionais. Em contrapartida, os requisitos de informação não podem 

acarretar encargos administrativos ou financeiros excessivos à empresa ou gerar 

divulgação de informações que possam colocar em risco sua posição no mercado 

em relação aos seus concorrentes.   

 Finalmente, esse estudo586 aborda o sexto princípio como aquele que 

relaciona as responsabilidades do conselho de administração, que incluem, entre 

outras, a garantia de uma orientação estratégica para a empresa, seu 

monitoramento efetivo junto aos diretores executivos e a responsabilidade do 

conselho perante a todos os stakeholders, especialmente os acionistas.  

 A partir das diretrizes da OCDE, as administrações tributárias também 

devem seguir princípios voltados a uma gestão transparente e eficiente. Dentre os 

economistas pioneiros no tratamento da eficiência em matéria tributária, merece 

destaque Adam Smith587, por elaborar as chamadas máximas da tributação: a) 

igualdade, cujo corolário é o princípio da capacidade contributiva; b) certeza, o 

que hoje se denomina princípio da segurança jurídica; c) comodidade; e d) 

economia na cobrança, o princípio da eficiência em matéria tributária. 

 A cobrança do tributo deve ser administrada de forma que se obtenha, a 

final, a máxima eficácia, com o mínimo custo. Smith588 alertou sobre a ineficiência 

da administração tributária da época. O ordenamento jurídico moderno tem 

prestigiado a eficiência, como se observa com sua inserção na Constituição 

espanhola de 1978, em seu art. 103, I. A Constituição brasileira de 1988 

mencionava a eficiência em seu art. 84589; com a Emenda Constitucional nº 19/98, 

o princípio da eficiência foi positivado no art. 37590, da Constituição Federal. 

                                                           
586 OCDE. Princípios de Governo das Sociedades do G20 e da OCDE. Paris: Éditions OCDE, 

2016, p. 51-62. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264259195-pt>. Acesso em: 07 
ago. 2017. 

587 SMITH, Adam. Riqueza das nações: edição condensada. Tradução de Norberto de Paula Lima. 
São Paulo: Folha de São Paulo, 2010, p. 346-347. (Coleção Folha: livros que mudaram o 
mundo, v. 4).  

588  Ibidem, p. 347. 
589 Art. 84. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema 

de controle interno com a finalidade de: (...) II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades de administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades 
de direito privado. 

590 Art. 37. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e, também, ao seguinte: (...) XXII – as 
administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 



194 
 

 

 Entre outras recomendações, a OCDE indica o desenvolvimento de um 

processo de gerenciamento de riscos, a fim de que as administrações tributárias 

possam atuar de maneira eficaz. Essas recomendações baseiam-se em um 

modelo desenhado na figura 6591, em que os chamados resultados (“outcomes”) 

são relativos aos impactos, consequências externas do sistema. Em um contexto 

de conformidade tributária, os resultados observados podem ser vinculados às 

atividades dos contribuintes em relação ao pagamento pontual dos tributos, ao 

cumprimento voluntário de todas as obrigações acessórias e à melhoria do 

relacionamento entre Fisco e contribuinte, a fim de haver uma percepção mais 

positiva dos contribuintes sobre a administração tributária. 

A avaliação de risco pode ser feita em dois planos592: a) no plano global:  o 

governo cumpre seus objetivos de longo prazo, isto é, aumenta o grau de 

conformidade e/ou reduz a diferença de imposto; b) no plano da atividade: o 

governo segue um guia de atividades, pois verifica aqueles que trabalham de 

forma mais eficaz. A avaliação no plano da atividade deve ser focada na 

mensuração de resultados (por exemplo, aferindo uma mudança no nível de 

conformidade do contribuinte), em vez de simplesmente medir saídas (como o 

número de auditorias realizadas). 

O processo de avaliação de resultados é constituído pelos seguintes 

elementos593: a) Entradas: são os recursos consumidos para produzir as saídas, 

descritas em termos financeiros, como custos, ou em termos físicos, como o 

horário de trabalho; b) As atividades: são os passos básicos do processo de 

entrada, em que os recursos são transformados em saída (por exemplo, análises, 

definições de opções de tratamento de riscos ou a cada atividade desenvolvida 

                                                                                                                                                                                

atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras 
específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma 
integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma 
da lei ou do convênio. 

591 OCDE. Guidance Note Evaluating the effectiveness of compliance risk treatment, strategies, 
Paris: Éditions OCDE, 2010, p. 11. Disponível em:  
<http://www.oecd.org/ctp/administration/evaluatingtheeffectivenessofcompliancerisktreatmentstr
ategies.htm>.  Acesso em: 9 ago. 2017. 

592 OCDE. Co-operative Compliance: A Framework: From Enhanced Relatinship to Co-operative 
Compliance. OECD Publishing, 2013, p. 75. Disponível em: <http://www.keepeek.com/Digital-
Asset-Management/oecd/taxation/co-operative-compliance-a-framework_9789264200852-en>. 
Acesso em: 5 jan. 2018. 

593 OCDE. Guidance Note Evaluating the effectiveness of compliance risk treatment, strategies, 
Paris: Éditions OCDE, 2010, p. 10-12. Disponível em:  
<http://www.oecd.org/ctp/administration/evaluatingtheeffectivenessofcompliancerisktreatmentstr
ategies.htm>.  Acesso em: 9 ago. 2017. 
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pela administração fiscal para atingir os seus objetivos); c) A saída: é o resultado 

produzido (por exemplo, número e qualidade das auditorias, número de 

avaliações ou receita arrecadada, outras medidas tomadas para reduzir o risco); 

d) A avaliação: procedimento que não deve incidir somente sobre a produção. 

Uma auditoria concluída pode ser considerada uma saída, mas para avaliar 

melhor o nível futuro de cumprimento das obrigações tributárias, o resultado 

esperado deve ser uma maior conformidade do contribuinte; e) Os Resultados 

(impacto ou efeito): ao contrário de uma produção direta (por exemplo, auditorias), 

a finalidade típica da atividade é alcançar o objetivo, a longo prazo, de melhorar a 

conformidade do contribuinte. Um fator temporal pode ser adicionado ao modelo 

para dividir o resultado em imediato, a médio e longo prazo. O resultado é 

frequentemente afetado por fatores internos e fatores externos. Fatores humanos 

ou internos (por exemplo, cultura, tradições) são obstáculos no processo de 

alcançar o resultado desejado. Já os fatores externos (por exemplo, mudanças no 

ambiente econômico) tornam difícil isolar o efeito da atividade, como ocorre com o 

aumento da receita, que pode ser decorrente do crescimento do PIB, em vez de 

ser o efeito de atividades da Administração Tributária. 

 

Figura 6 – Modelo OCDE – Eficácia / Eficiência 
Fonte: adaptado de OCDE. Guidance Note Evaluating the effectiveness of compliance risk 

treatment, strategies, Paris: Éditions OCDE, 2010, p. 11 

 As diretrizes da OCDE também recomendam atenção especial ao intervalo 

de observação, tendo em vista a verificação de que os resultados esperados 
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pelas atividades realizadas devem ser compatíveis com as estratégias de curto, 

médio e longo prazo adotadas. O termo saídas (“outputs”)594 trata dos produtos 

das atividades internas realizadas pela organização, dentro do período de 

observação. No caso da administração tributária. essas saídas podem ser 

relacionadas com os resultados numéricos de auditorias realizadas, autos de 

infração lavrados e respostas às consultas tributárias publicadas.  

 Conforme apontado na figura 6, denomina-se eficácia a relação entre os 

resultados observados e os esperados. Estes são a melhoria da conformidade 

tributária dos contribuintes, que implica aprimoramento na arrecadação e outros 

pontos, como o fortalecimento na relação entre o Fisco e o contribuinte, que gera 

mais confiança, por parte deste, na administração tributária. Os resultados 

observados, após a implantação das medidas planejadas, devem ser comparados 

com os resultados esperados para que seja realizada a análise da eficácia obtida 

com as medidas adotadas. 

 Na nomenclatura da OCDE595, a eficiência seria a relação entre as saídas, 

por exemplo o número de auditorias realizadas, os autos de infração lavrados e 

as respostas às consultas tributárias publicadas, e os recursos utilizados para tais 

atividades, tais como os servidores públicos envolvidos, os recursos de 

informática utilizados e outros, principalmente financeiros.  

 A preocupação da OCDE com a nomenclatura é válida, porque não há 

unanimidade sobre o conceito do princípio de eficiência na doutrina. Adotar-se-á 

no presente estudo a nomenclatura recomendada pela OCDE, em sintonia 

também com importantes doutrinadores nacionais, tais como Ives Gandra da Silva 

Martins596, que salienta a adequação necessária entre os recursos públicos do 

Estado, a obrigação da administração tributária e a obrigação da administração de 

                                                           
594 OCDE. Guidance Note Evaluating the effectiveness of compliance risk treatment, strategies, 

Paris: Éditions OCDE, 2010, p. 10. Disponível em:  
<http://www.oecd.org/ctp/administration/evaluatingtheeffectivenessofcompliancerisktreatmentstr
ategies.htm>.  Acesso em: 9 ago. 2017. 

595 OCDE. Guidance Note Evaluating the effectiveness of compliance risk treatment, strategies, 
Paris: Éditions OCDE, 2010, p. 10. Disponível em:  
<http://www.oecd.org/ctp/administration/evaluatingtheeffectivenessofcompliancerisktreatmentstr
ategies.htm>.  Acesso em: 09 ago. 2017. 

596 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Princípio da Eficiência em Matéria Tributária. In: MARTINS, 
Ives Gandra da Silva (Coord.). Princípio da eficiência em matéria tributária. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2006, p. 31. (Pesquisas tributárias. Nova série, n. 12). 
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utilizá-los em prol da sociedade de forma pertinente. Martins Rodrigues597 destaca 

que a eficiência pressupõe a compatibilidade entre os benefícios trazidos para a 

coletividade e os recursos envolvidos para a sua produção. 

 Outra consideração importante é a adotada por José Eduardo Soares de 

Melo598, que foca a eficiência na obtenção da melhor finalidade dos meios 

utilizados, sem o cometimento de erros. Entretanto, deve haver uma ressalva, 

porque, conforme se explicou, a eficiência é avaliada normalmente 

quantitativamente, não necessariamente levando-se em consideração critérios de 

qualidade. 

 Analisa-se, por exemplo, em uma situação hipotética cuja meta de 

eficiência para 2017 consistisse no maior desempenho do auditor tributário, 

implicando que este devesse lavrar um número maior de autos de infração do que 

em 2016. Ao final do ano, caso se constatasse que a meta tenha sido atingida, 

poder-se-ia afirmar que também foi alcançada a eficiência. Porém, se houvesse 

sido também estabelecida, como saída esperada, uma maior arrecadação 

tributária, essa meta de eficácia poderia não ter sido atingida, contato que, em 

2017, vários autos de infração tenham sido cancelados no Tribunal de Impostos e 

Taxas, gerando crédito tributário menor que em 2016. A eficiência, portanto, não 

está necessariamente ligada à qualidade. 

 Costa-Correa599 abrange no conceito de eficiência tudo aquilo imposto ao 

agente público quando realiza suas atribuições com presteza, perfeição e 

rendimento funcional. A crítica a esse posicionamento é devido ao funcionário 

público ter muitas atribuições relacionadas à sua atividade fim, porém também lhe 

são atribuídas muitas vezes tarefas relacionadas a atividades meio que, em 

muitos casos, poderiam até ser terceirizadas. Assim não deveria ser incluído no 

conceito de eficiência todas as atribuições, mas somente aquelas diretamente 

relacionadas a atividade fim; dessa forma, a eficiência da administração pública 

seria melhor avaliada. 

                                                           
597 RODRIGUES, Marilene Talarico Martins. Princípio da Eficiência em Matéria Tributária, in 

MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Princípio da eficiência em matéria tributária. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 99. (Pesquisas tributárias. Nova série, n. 12). 

598 MELO, José Eduardo Soares de. Princípio da eficiência em matéria Tributária. In: MARTINS, 
Ives Gandra da Silva (Coord.). Princípio da eficiência em matéria tributária. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2006, p. 136. (Pesquisas tributárias. Nova série; n. 12). 

599 COSTA-CORREA, André L. Princípio da Eficiência em Matéria Tributária. In: MARTINS, Ives 
Gandra da Silva (Coord.). Princípio da eficiência em matéria tributária. São Paulo: evista dos 
Tribunais, 2006, p. 238. (Pesquisas tributárias. Nova série; n. 12). 
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O posicionamento de Costa-Correa600 é bastante interessante quando 

apresenta três aspectos na consideração da eficiência administrativa: o primeiro 

aspecto, chamado idealista, trata da adequação dos interesses públicos à 

qualidade programática a ser cumprida pela Administração Pública; o segundo 

aspecto, chamado dogmático, na direção das diretrizes da OCDE, procura 

otimizar os resultados em relação aos meios escassos disponibilizados, conforme 

os menores custos; finalmente, o terceiro aspecto deve atender à razoabilidade e 

à adequação no atingimento do interesse social.  

Segundo Abrão, as empresas modernas, para se manterem competitivas, 

avaliam constantemente seus processos com a finalidade de averiguarem se 

estão sendo eficientes. No setor público, não deve ser diferente, de forma que o 

princípio da eficiência é aplicável tanto ao Legislativo, ao Executivo e ao 

Judiciário, tendo em vista a participação de todos nas atividades voltadas para o 

desenvolvimento e justiça social601. 

No entanto, diferentemente das empresas privadas, o setor público não 

tem a mesma flexibilidade, porque precisa obedecer rigidamente ao princípio da 

legalidade. Devido a essa amarra, o funcionário público não pode exercer 

plenamente sua criatividade, o que impede sua plena eficiência. 

Um exemplo a ser analisado sob essa perspectiva é o caso em que a 

administração tributária pretenda conceder um parcelamento de débitos tributários 

a um determinado contribuinte em um número de parcelas superior ao 

estabelecido em lei, alegando motivos de eficiência e economicidade, com a 

finalidade de garantir a solvência da empresa devedora, sob o risco de, não 

podendo haver este parcelamento, perder todo o crédito tributário pela falência do 

contribuinte; entendimento do STJ, ao julgar o RMS 19.034/RN602. 

                                                           
600 COSTA-CORREA, André L. Princípio da Eficiência em Matéria Tributária. In: MARTINS, Ives 

Gandra da Silva (Coord.). Princípio da eficiência em matéria tributária. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 238. (Pesquisas tributárias. Nova série; 12). 

601 ABRÃO, Carlos Henrique. Princípio da Eficiência em Matéria Tributária. In: MARTINS, Ives 
Gandra da Silva (Coord.). Princípio da eficiência em matéria tributária. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 85. (Pesquisas tributárias. Nova série; 12). 

602 EMENTA: “ADMINISTRATIVO. REFIS. EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO PROGRAMA DE 
PARCELAMENTO DE DÉBITO. NÚMERO DE PARCELAS EXCESSIVO. INOBSERVÂNCIA 
DO CONVÊNIO ICMS 31/2000. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 
1. Não resta caracterizada a afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando 
a exclusão do contribuinte do Programa REFIS é realizada após a notificação do interessado, 
oportunizando-se a possibilidade de prévia manifestação na esfera administrativa. 
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Conforme Fábio Goldschmidt603, o princípio da eficiência é dirigido, 

primeiramente, ao Poder Legislativo, de forma que cabe aos legisladores realizar 

o sopesamento entre o benefício social, político e financeiro, e o ônus envolvido 

para sua obtenção. Ives Gandra604 da Silva Martins entende que: ao Poder 

Judiciário, cabe julgar com a máxima brevidade as questões que lhe são 

submetidas, de forma a exercer sua função com eficiência para corresponder aos 

anseios da sociedade; ao Poder Executivo, cabe observar o princípio da eficiência 

em relação à matéria tributária sob três aspectos: a) o custo envolvido relativo ao 

benefício trazido para a sociedade; b) o aspecto da capacidade contributiva, que 

garante a justiça tributária e o progresso da sociedade nos limites de arrecadação 

possíveis; c) o combate à sonegação, com a finalidade de evitar a violação do 

princípio da livre-concorrência.  

Costa-Correa605 deduz o princípio da eficiência em matéria tributária, a 

partir do conceito de eficiência administrativa, como a realização completa das 

necessidades e interesses sociais pela aplicação imparcial, neutra, transparente e 

sem burocracia de um mínimo dispêndio econômico para a administração das 

receitas tributárias.  

A aplicação do princípio da eficiência pode favorecer o interesse 

fazendário, mas não necessariamente o interesse público, que não deve ser 

confundido com o interesse fazendário, como bem destacou o Ministro Luiz Fux 

quando do julgamento do REsp 382.736/SC606. 

                                                                                                                                                                                

2. A Lei Estadual 7.875, de 13.10.2000, ao permitir o parcelamento do débito por prazo 
superior a dez anos, tornou-se incompatível com a norma estabelecida na Cláusula 
Primeira, parágrafo terceiro, do Convênio ICMS 31, de 26.04.2000, celebrado no âmbito do 
CONFAZ, segundo o qual o limite máximo do parcelamento deveria ser de 120 prestações.” 
(g.n.) (RMS 19.034/RN). 

603  GOLDSCHMIDT, Fabio Brun; VELLOSO, Andrei Pitten. Princípio da Eficiência em Matéria 
Tributária. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Princípio da eficiência em matéria 
tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 192. (Pesquisas tributárias. Nova série; n. 
12). 

604 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Princípio da Eficiência em Matéria Tributária. In: MARTINS, 
Ives Gandra da Silva (Coord.). Princípio da eficiência em matéria tributária. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2006, p. 31. (Pesquisas tributárias. Nova série; n. 12). 

605  COSTA-CORREA, André L. Princípio da Eficiência em Matéria Tributária. In: MARTINS, Ives 
Gandra da Silva (Coord.). Princípio da eficiência em matéria tributária. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 241. (Pesquisas tributárias. Nova série; n. 12). 

606 Destaque do voto do Ministro Fux “O Sr. Ministro José Delgado, com muita felicidade, tem 
destacado essa nova feição do Direito Tributário, que trata dos direitos fundamentais do 
contribuinte, estatuto do contribuinte, surpresa fiscal, enfim aquela confiança fiscal que o 
contribuinte deve ter em relação ao Fisco, porque hoje já desmistificamos a idéia de que o 
interesse público é o interesse fazendário. O interesse público é o interesse da cada um de 
nós. O conjunto dos interesses de todos nós perfaz o interesse público. Às vezes, o interesse 
da Fazenda é contra o interesse público e contra o interesse de todos nós. “ (g.n.) 
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As administrações tributárias normalmente tratam eficiência no mesmo 

sentido daquele definido pela doutrina apresentada, ou seja, com um enfoque, 

acima de tudo, quantitativo. No entanto, a recomendação da OCDE é no sentido 

de ressaltar a diferença entre eficiência e eficácia, pois a diferença de ganhos 

qualitativos é mais bem demonstrada à proporção que se realiza a eficácia das 

medidas adotadas, ou seja, a relação entre os resultados esperados com os 

resultados observados607. O sentido do alerta da OCDE é, por se tratarem de 

conceitos diferentes, muitas vezes o fato de atingir a eficiência pode levar, por 

exemplo, à conclusão de que houve um aumento na conformidade tributária do 

contribuinte. Porém, uma análise da eficácia, pode demonstrar que o aumento da 

arrecadação decorreu de premissas equivocadas realizadas no sistema, e não de 

uma mudança no comportamento do contribuinte. 

 

4.3 O MODELO DE GERENCIAMENTO DE RISCO PROPOSTO PELA OCDE 

PARA AS ADMINISTRAÇÕES TRIBUTÁRIAS E A RELAÇÃO COM O TADAT. 

 
As administrações tributárias estão focadas em modelos de gestão que 

propiciem o monitoramento de indicadores. O Fundo Monetário Internacional - 

FMI608 encarregou-se de trabalhar em um projeto técnico de governança de alto 

nível, desenvolvido conjuntamente com o Banco Mundial, no qual participaram 

especialistas em administração fiscal de importantes organizações internacionais, 

como African Tax Administration Forum - ATAF609, Centro Interamericano de 

Administrações Tributárias - CIAT610 e Intra-European Organization of Tax 

Administrations - IOTA611, além de várias administrações tributárias nacionais: 

Reino Unido, Suíça, Alemanha, Noruega e África do Sul. O resultado desse 

esforço foi o desenvolvimento da Ferramenta de Avaliação de Diagnóstico da 

Administração Tributária (Tax Administration Diagnostic Assessment Tool – 

TADAT), focada em nove principais áreas de resultados de desempenho 

                                                           
607 OCDE. Guidance Note Evaluating the effectiveness of compliance risk treatment, strategies 

Paris: Éditions OCDE, 2010, p. 11. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/ctp/administration/evaluatingtheeffectivenessofcompliancerisktreatmentstr
ategies.htm>. Acesso em: 09 ago. 2017. 

608 FMI. A TAX ADMINISTRATION DIAGNOSTIC ASSESSMENT TOOL (TADAT). Program 
Document. 2013, p. 2. Disponível em: 
<http://www.tadat.org/files/TADAT_ProgramDocument_ENG.pdf>. Acesso em: 8 dez. 2017. 

609 Para mais informações, disponível em: <https://www.ataftax.org/en/>. Acesso em: 8 dez. 2017. 
610 Para mais informações, disponível em: <https://www.ciat.org/>. Acesso em: 8 dez. 2017. 
611 Para mais informações, disponível em: <https://www.iota-tax.org/>. Acesso em: 8 dez. 2017. 
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(Performance Outcome Areas – POAs), que cobrem a maioria das funções, 

processos e instituições de administração tributária. 

 A avaliação dessas áreas de resultados de desempenho baseia-se em 28 

indicadores de alto nível612, constituídos por uma até quatro dimensões cada; 

juntos, somam 47 dimensões de medida, tornando a TADAT uma ferramenta de 

diagnóstico abrangente, mas administrável, a qual permite: a) identificar os pontos 

fortes e fracos relativos aos sistemas, processos e instituições de administração 

de impostos, facilitando uma visão compartilhada sobre a condição do sistema de 

administração tributária entre todas as partes interessadas (por exemplo, 

autoridades do país, organizações internacionais, países doadores e provedores 

de assistência técnica); b) estabelecer uma agenda de reformas, incluindo seus 

objetivos, suas prioridades, suas iniciativas e a sequenciação de sua 

implementação; c) facilitar a gestão e a coordenação do apoio externo às 

reformas e alcançar uma implementação mais rápida e eficiente; d) acompanhar e 

avaliar o progresso da reforma por meio de avaliações repetidas subsequentes. 

Ao secretariado do TADAT, cabe analisar os relatórios de avaliação de 

desempenho para garantir que os padrões de qualidade sejam atendidos e a 

consistência seja mantida. 

 

                                                           
612 Para mais informações, disponível em: <http://www.tadat.org/overview/overview.html>. Acesso 

em: 8 dez. 2017. 



202 
 

 

 

Figura 7 - TADAT 
Fonte: TADAT. Field Guide, p. 4-5. Disponível em: 

<http://www.tadat.org/Field_Guide/FieldGuide.html>. Acesso em 4 set. 2017. 

 

 A figura 7 delineia os 9 pontos de desempenho da gestão de tributos de um 

país, com foco em nove áreas de resultados (POAs)613.  

 A seguir, será feita uma análise entre as diretrizes propostas pela OCDE e 

alguns dos processos disponibilizados pelas ferramentas do TADAT. Escapa à 

finalidade do presente trabalho o detalhamento dessa ferramenta, visto que o 

objetivo proposto é descrever sucintamente os principais módulos, relacionando-

os com o gerenciamento de risco, nos moldes propostos pela OCDE. 

 Uma Administração Tributária bem avaliada nos processos definidos pelo 

TADAT tem chances de realizar um trabalho de cooperação com os contribuintes, 

de acordo com as diretrizes da OCDE, resultando em uma organização eficiente 

na coleta e na supervisão das obrigações tributárias daqueles e na repressão dos 

que resistem, por adotarem o comportamento de conformidade fiscal. 

  Destaca-se da figura anterior o gerenciamento de risco, componente 

importantíssimo da Ferramenta TADAT. Nesse ponto, serão analisadas as 

recomendações da OCDE em relação ao gerenciamento de riscos; a finalidade é 

                                                           
613 TADAT. Field Guide, p. 4-5. Disponível em: 

<http://www.tadat.org/Field_Guide/FieldGuide.html>. Acesso em 4 set. 2017. 
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avaliar os riscos de não conformidade dos contribuintes e seus impactos nas 

administrações tributárias, tendo em vista que, com o advento da globalização, há 

um aumento na demanda por serviços a eles, por parte da administração 

tributária, e também uma maior eficiência na administração dos recursos 

utilizados no processo de controle e fiscalização da arrecadação dos tributos. 

O estudo de gerenciamento de risco tem sido feito, desde julho de 1997, 

pelo comitê de assuntos fiscais da OCDE614. Em 2002, foi criado um subgrupo 

dentro do Comitê de assuntos fiscais, chamado Fórum especializado, para tratar 

sobre Conformidade com a Administração Tributária.  

O modelo adotado pela OCDE é compatível com as diretrizes 

estabelecidas pela Norma ABNT ISO 31000615, que trata do gerenciamento de 

riscos corporativos, dos princípios e das diretrizes da gestão de risco, termo 

caracterizado como efeito da incerteza nos objetivos, com sua gestão definida 

como a atividade relacionada às possibilidades de perigo que podem ocorrer em 

uma organização, destinada a identificá-los, monitorá-los e tratá-los.  

A ferramenta TADAT tem no processo de saída número 2 (POA2), 

conforme delineado na figura 7, o gerenciamento de risco, cujo objetivo é 

aumentar o desempenho do sistema, à medida que são identificados e 

gerenciados sistematicamente os riscos às operações de receita e de 

administração.  Assim, há uma compatibilidade do modelo proposto pela OCDE e 

a estrutura prevista pela ABNT. 

Conforme as diretrizes da OCDE616 para as administrações tributárias, 

genericamente, existem os seguintes tipos de não conformidade do contribuinte: 

a) adequação ou não de seus registros nos sistemas da administração tributária; 

b) apresentação ou não de informações importantes em relação aos fatos 

geradores ocorridos; c) apresentação ou não de relatórios e/ou arquivos 

magnéticos contendo informações completas sobre as operações realizadas pelo 

contribuinte; d) pagamento tempestivo ou não de suas obrigações tributárias. 

                                                           
614 OECD. Guidance Note. Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax 

Compliance. 2004. p. 4. Disponivel em <https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf 
>. Acesso em: 24 ago. 2017. 

615 ASSOCIAÇÂO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 31000. Disponível em: 
<https://gestravp.files.wordpress.com/2013/06/iso31000-gestc3a3o-de-riscos.pdf>. Acesso em: 
7 ago. 2017. 

616 OECD. Guidance Note. Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax 
Compliance. 2004. p. 7. Disponivel em <https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf 
>. Acesso em: 24 ago. 2017. 
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As situações descritas podem incluir o contribuinte em uma situação de 

não conformidade com a administração tributária, porém o grau de não 

conformidade deve ser bem analisado para que a medida a ser utilizada, por parte 

da Administração Tributária, com a finalidade de trazer o contribuinte à 

conformidade, seja proporcional ao grau de inadequação do contribuinte. Em 

outras palavras, a medida adotada pela Administração Tributária não pode ser 

nem mais ou menos intensa do que o grau de não conformidade do contribuinte, a 

fim de que seja mantida a proporcionalidade da medida. 

Segundo a OCDE617, as vantagens de se utilizar uma metodologia para o 

gerenciamento de risco são: a) uma base estruturada para o planejamento 

estratégico; b) a promoção, de uma diversidade de medidas, por parte da 

administração tributária, para se atingir um tratamento adequado, de forma a 

incentivar o cumprimento das obrigações fiscais, ao invés de se utilizar de uma 

abordagem padrão. Deve-se focar nas causas que tornam o contribuinte não-

conforme e não nos sintomas; c) a obtenção de melhores resultados em termos 

de eficiência e eficácia. Um maior cumprimento, por exemplo, das leis fiscais tem 

por consequência um aumento na arrecadação dos tributos, o que acarreta 

também uma melhor prestação de serviços, por parte da administração tributária, 

ao contribuinte; d) uma abordagem jurídica tecnicamente defensável, de modo a 

resistir às críticas externas – por exemplo, escritórios de advocacia e 

representantes da academia ou da sociedade em geral; e e) uma base mais 

sólida, que permita uma avaliação de resultados apoiada em evidências. 

Em termos formais, a gestão do risco de não conformidade é um processo 

estruturado para uma sistemática identificação, avaliação, classificação e 

tratamento dos riscos de não cumprimento das obrigações fiscais por parte dos 

contribuintes. É um processo interativo que consiste em passos bem definidos 

para apoiar uma melhor tomada de decisão por parte da administração tributária. 

A utilização desse modelo é recomendado pela OCDE618 porque permite: 

a) responder rapidamente às constantes mudanças circunstanciais; b) assegurar 

que as estratégias de tratamento sejam aplicadas às atividades de mais alta 

                                                           
617 OECD. Guidance Note. Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax 

Compliance. 2004. p. 8. Disponivel em <https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf 
>. Acesso em: 24 ago. 2017. 

618 OECD. Guidance Note. Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax 
Compliance. 2004. p. 9. Disponivel em <https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf 
>. Acesso em: 24 ago. 2017. 
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prioridade, a fim de que aquelas tenham uma alta probabilidade de sucesso; e c) 

alcançar, por meio de um impacto mais eficiente e eficaz da Administração 

Tributária, uma maior arrecadação de tributos e, ao mesmo tempo, uma melhor 

imagem de confiança por parte do contribuinte na Administração Tributária. 

Demonstrando transparência e esforço na modernização da Administração 

Tributária, a Secretaria da Receita Federal disponibilizou as normas que 

implementam a gestão de risco da Administração Tributária619, que estão em 

harmonia com as diretrizes da OCDE. Para efeitos de comparação, será utilizado 

o Documento produzido pela União Europeia com o Título: Compliance Risk 

Management Guide For Tax Administrations620, denominado a partir de agora de 

Guia Compliance da UE. 

No sítio da Receita, destaca-se o art. 2º da Portaria da Receita Federal do 

Brasil – RFB nº 1.674, de 16 de setembro de 2014, que dispõe sobre a Política de 

Gestão de Riscos da RFB e que trata dos princípios adotados, dentre os quais o 

da transparência e o de se basear nas melhores informações disponíveis.  

O art. 4º desta Portaria trata de importantes conceitos de governança 

corporativa, tais como o conceito de risco621, e o de gestão de riscos622. Percebe-

se semelhança entre o conceito de risco adotado pela RFB, aquele definido pela 

Norma ABNT ISO 31000 e o fixado pela União Europeia.623. 

Os elementos componentes do modelo de gestão de risco serão 

detalhados a seguir. O primeiro passo é o estabelecimento de um contexto624, 

ambiente em que a administração fiscal opera. Há uma grande variedade de 

fatores ambientais e organizacionais considerados; a administração trabalha em 

dois diferentes contextos: o externo e interno: o externo está relacionado à 

                                                           
619 Disponível em: <http://www.fazenda.gov.br/pmimf/>. Acesso realizado em: 6 dez. 2017. 
620 EUROPEAN COMISSION. Compliance Risk Management Guide for Tax Administrations. 

Disponível em: <https://ec.europa.eu/taxation_customs/publications/taxation-customs-
documents/taxation-documents_en >. Acesso em 5 jan. 2018.  

621 Art. 4º [...] inc. II – Risco: po possibilidade de que um evento ocorra e afete, positivamente 
(risco positivo ou oportunidade) ou negativamente (risco negativo), os objetivos, processos de 
trabalho ou projetos da RFB 

622 Art. 4º [...] inc. IV – Gerenciamento de Riscos: processo contínuo que consiste no 
desenvolvimento de um conjunto de ações destinadas a identificar, analisar, avaliar, priorizar, 
tratar e monitorar eventos capazes de afetar os objetivos, processos de trabalho e projetos da 
RFB, positiva ou negativamente, nos níveis estratégico, tático e operacional; 

623 EUROPEAN COMISSION. Compliance Risk Management Guide for Tax Administrations, p. 12. 
Disponível em: <https://ec.europa.eu/taxation_customs/publications/taxation-customs-
documents/taxation-documents_en >. Acesso em 5 jan. 2018.  

624 EUROPEAN COMISSION. Compliance Risk Management Guide for Tax Administrations, p. 14-
16. Disponível em: <https://ec.europa.eu/taxation_customs/publications/taxation-customs-
documents/taxation-documents_en >. Acesso em 5 jan. 2018.  
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legislação tributária, à opinião pública, às condições econômicas (recessão etc.), 

ao passo que o interno, a aspectos ligados à organização, recursos, ferramentas 

e acesso aos dados.  

A definição utilizada pela União Europeia está em harmonia com o §1º e 

inc. I, do art. 12, da Portaria RFB nº 1.674/2014. A título de exemplo, em relação 

ao contexto externo, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo atuava 

com o seguinte universo de contribuintes no primeiro semestre trimestre de 

2017625: a) no regime periódico de apuração, em que se concentram as médias e 

grandes empresas, existiam 247.298 empresas inscritas; b) no regime do Simples 

Nacional, haviam 2.115.080 empresas inscritas; c) no regime de Produtor Rural, 

517.633 inscrições estaduais. 

Conforme leciona o Guia Compliance da UE626, há uma relação direta entre 

os objetivos que uma organização se esforça para alcançar, e o processo de 

gestão de risco, que representa o que é necessário para alcançá-los. 

Estabelecidos os objetivos, adota-se a estratégia de gerenciamento de risco que, 

sucintamente, é uma abordagem utilizada com a finalidade de atingir um objetivo, 

o qual descreve o que deve ser atingido, enquanto a estratégia descreve como se 

deve proceder para isso. A estratégia preenche a lacuna entre os objetivos e as 

atividades que devem ser executadas para que sejam alcançados. 

O próximo passo, conforme descrito pelo Guia Compliance da UE627, é a 

identificação do risco, um aspecto crucial do processo. Quanto antes um risco 

for identificado, mais cedo ele poderá receber a devida atenção. Portanto, um 

curto período de tempo entre a detecção do problema e a aplicação do “remédio” 

reduzirá o risco para a arrecadação tributária e aumentará o efeito preventivo do 

remédio aplicado.  

                                                           
625 Dados obtidos do sitio da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Disponível em: 

<https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Indicadores-de-Efetivo-de-
Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o---Rela%C3%A7%C3%A3o-n%C3%BAmero-de-contribuintes-
inscritos-no-ICMS--n%C3%BAmero-total-de-fiscais.aspx>. Acesso em: 6 dez. 2017. 

626 EUROPEAN COMISSION. Compliance Risk Management Guide for Tax Administrations, p. 16. 
Disponível em: <https://ec.europa.eu/taxation_customs/publications/taxation-customs-
documents/taxation-documents_en >. Acesso em 5 jan. 2018.  

627 EUROPEAN COMISSION. Compliance Risk Management Guide for Tax Administrations, p. 25. 
Disponível em: <https://ec.europa.eu/taxation_customs/publications/taxation-customs-
documents/taxation-documents_en >. Acesso em 5 jan. 2018.  
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A fase de identificação de risco resulta em uma lista de riscos potenciais, 

classificados em quatro categorias básicas628: a) riscos de registro, relativos a 

informações dos contribuintes incorretamente armazenadas nos bancos de dados 

da administração tributária; b) riscos de preenchimento, relativos a informações 

preenchidas incorretamente pelos contribuintes acerca dos fatos geradores 

ocorridos; c) riscos de declaração, relativos às informações não fornecidas pelos 

contribuintes; d) riscos de pagamento; valores declarados, porém não recolhidos 

devidamente. Registra-se que a identificação dos riscos está prevista no art. 13, 

da Portaria da RFB nº 1.674/2014.  

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo tem feito um enorme 

esforço para minimizar os problemas em relação a erros de cadastro. Prova disso 

são as operações denominadas de Grão de Ouro629, que utilizaram técnicas de 

mineração de dados para a seleção de empresas que, posteriormente, receberam 

avisos eletrônicos a respeito de divergências fiscais encontradas em suas 

declarações. Isso significa que, ao invés de realizar autuações referentes a 

irregularidades em cadastros fiscais, a Secretaria da Fazenda do Estado de São 

Paulo optou por orientar os contribuintes a realizarem uma autorregularização de 

seus Cadastros. 

Também é interessante mencionar o procedimento adotado pela Receita 

Federal para estimular a autorregulação dos contribuintes630 em relação à 

declaração do imposto de renda. Ao permitir que o contribuinte identifique se a 

sua declaração está retida na malha fina, estimula-se que ele, com base no 

motivo da retenção, possa resolver a situação antes de qualquer acionamento 

fiscal. A autorregulação só é permitida antes de o contribuinte ser notificado. Em 

2016 foram transmitidas 27.557.232 Declarações de Ajuste Anual do Imposto de 

Renda Pessoa Física e, por meio da autorregulação, foi possível a recuperação 

de R$ 1,17 bilhões.  

Nesse ponto, é importantíssimo correlacionar o processo 3, POA 3, da 

ferramenta TADAT, desenhada na figura 7, que avalia o suporte oferecido pelas 

                                                           
628 EUROPEAN COMISSION. Compliance Risk Management Guide for Tax Administrations, p. 25. 

Disponível em: <https://ec.europa.eu/taxation_customs/publications/taxation-customs-
documents/taxation-documents_en >. Acesso em 5 jan. 2018. 

629 Revista do Sescon. Disponível em: http://revista.sescon.org.br/edicoes/322.pdf e em: 
<http://www.versatilnet.com.br/capa.asp?infoid_noticia=1051>. Acesso em: 13 ago. 2017. 

630 Plano Anual da Fiscalização da Receita Federal do Brasil para 2017 e Resultados de 2016. 
Disponível em: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/resultados/fiscalizacao/arquivos-e-
imagens/plano-anual-de-fiscalizacao-2017-e-resultados-2016.pdf>. Acesso em: 04 set. 2017. 
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Administrações Tributárias aos contribuintes, com a finalidade de ajudá-los a 

cumprirem suas obrigações tributárias: parte-se da premissa de que a maioria dos 

contribuintes cumprirá voluntariamente suas obrigações fiscais caso receba 

informação e suporte necessário que permitam o seu cumprimento. 

Se a nota obtida pela Administração Tributária nesse processo for baixa, 

significa que os contribuintes não dispõem de ferramentas oferecidas em nível 

internacional para cumprir suas obrigações tributárias; por um lado, a diretriz da 

OCDE, conforme discutido, demonstra que a Administração Tributária será mais 

eficiente à proporção que convence os administrados a, voluntariamente, 

cumprirem com suas obrigações; por outro, a Administração Tributária reagirá 

proporcionalmente ao grau de não conformidade do contribuinte. A questão que 

fica em aberto é relativa à compatibilidade de se exigir do contribuinte um elevado 

grau de conformidade, como também a Administração Tributária ser mal avaliada 

nesse quesito pela ferramenta TADAT. 

O exposto não é suficiente para garantir que o processo de gestão de 

riscos obtenha bons resultados. Como delineado na figura 7, o POA 1, do TADAT, 

tem como objetivo avaliar a integridade da base de contribuintes registrados: trata 

do cadastro dos contribuintes e de sua manutenção completa e precisa, 

constituindo um banco de dados fundamental para a efetiva administração dos 

tributos. Não basta o contribuinte possuir ferramentas para cadastrar os dados: a 

Administração Tributária deve assegurar um ambiente tecnológico que lhe 

possibilite cumprir os objetivos do POA 1 da ferramenta TADAT. Logo, é 

necessário que a Administração Tributária seja bem avaliada nesse quesito pelo 

TADAT, caso contrário o esforço de disponibilizar ferramentas ao contribuinte 

para que cadastre adequadamente as informações será em vão.  

Isso também se aplica à saída POA 4, da ferramenta TADAT, pois faz uma 

avaliação da pontualidade das declarações entregues pelos contribuintes: por 

meio da declaração tempestiva e espontânea dos tributos devidos, o contribuinte 

se coloca como responsável tributário e facilita a exigibilidade, por parte da 

administração tributária, do tributo e de sua eventual execução. Caso a 

Administração Tributária seja mal avaliada nesse item, também será prejudicado 

o esforço feito nos outros processos, porque haverá uma falta de controle sobre 

importantes aspectos das declarações entregues pelos contribuintes. 
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 Após a identificação dos riscos, passa-se para a etapa de sua análise, 

processo também previsto pela Portaria RFB, nº 1.674/2014, no § 3º, do art. 12. 

Conforme o Guia Compliance da UE631, as informações que se seguem podem 

ser consideradas fontes para análise de riscos: a) os dados econômicos e fiscais, 

tais como o coeficiente entre o crescimento econômico e a média dos salários 

pagos; b) os dados fornecidos pelos contribuintes, por exemplo os da 

arrecadação fiscal; c) os dados fiscais adquiridos pelas administrações tributárias, 

tais como a data de atividade da última conformidade, número de retornos 

arquivados tardiamente ou pendentes; d) os dados fornecidos por um terceiro, por 

exemplo um banco (uma administradora de cartão de crédito) ou outro órgão 

estatal; e) as informações disponíveis na Internet; e) Os dados referentes aos 

autos de infração lavrados, o porcentual de retorno em termos de crédito 

tributário, as infrações fiscais mais comuns. Os resultados da análise de risco, 

conforme registra o Guia Compliance da UE632, permitem o conhecimento, dentre 

outros, em relação às características dos contribuintes, suas razões para o 

comportamento adotado, a probabilidade e a frequência do risco etc.   

Feita a análise dos dados, passa-se à sua priorização. Segundo o Guia 

Compliance da UE633, os fatores importantes para a avaliação do risco são: a) a 

quantidade de tributo envolvida direta ou indiretamente, valor mais ou menos 

determinado pela etapa anterior – a de análise de risco – do processo de 

gerenciamento de risco; b) os recursos envolvidos para o tratamento das 

informações anteriormente obtidas, expresso em dias ou horas de pessoal, ou 

“tributo a ser alcançado por hora” – o retorno sobre o investimento; c) os efeitos 

sociais e objetivos políticos diretamente ligados ao tratamento de alguns riscos, o 

que pode acarretar um efeito dissuasor positivo na sociedade e no contribuinte, 

embora em alguns casos possa haver um resultado negativo. O combate a alguns 

riscos ou a grupos de contribuintes pode ter mais aceitação social e um efeito 

positivo maior no nível de conformidade dos contribuintes em geral. A imagem 

                                                           
631 EUROPEAN COMISSION. Compliance Risk Management Guide for Tax Administrations, p. 31-

34. Disponível em: <https://ec.europa.eu/taxation_customs/publications/taxation-customs-
documents/taxation-documents_en >. Acesso em: 5 jan. 2018.  

632 EUROPEAN COMISSION. Compliance Risk Management Guide for Tax Administrations, p. 34. 
Disponível em: <https://ec.europa.eu/taxation_customs/publications/taxation-customs-
documents/taxation-documents_en >. Acesso em: 5 jan. 2018. 

633 EUROPEAN COMISSION. Compliance Risk Management Guide for Tax Administrations, p. 36. 
Disponível em: <https://ec.europa.eu/taxation_customs/publications/taxation-customs-
documents/taxation-documents_en >. Acesso em: 5 jan. 2018. 
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que a administração tributária quer retratar pode desempenhar um papel na 

escolha de quais riscos específicos devem ser tratados, logo deve haver atenção 

extra para o risco específico de uma nova legislação, com foco para o 

envolvimento do contribuinte, desde o início, a fim de “educá-lo” adequadamente. 

Às vezes, os riscos específicos devem ser justificados por razões políticas; a 

consciência de todos esses fatores é crucial, porque permite à administração 

tributária a oportunidade de fazer uma abordagem adequada com os recursos 

disponíveis e de obter efeitos positivos indiretos nas áreas de níveis de 

conformidade em geral, apoio social e percepção do contribuinte. Nos casos de 

uma nova e mais rígida legislação em relação às multas administrativas 

tributárias, é importante a conscientização da sociedade pela administração 

tributária, dos motivos e dos dados que levaram a uma atuação mais firme contra 

aqueles contribuintes que se recusam a cumprir com suas obrigações tributárias; 

d) a aleatoriedade, que permite a garantia de que cada contribuinte tenha uma 

chance igual de tratamento, já que este é escolhido de forma fortuita; além disso, 

os resultados das atividades aleatórias podem identificar novos riscos, novas 

formas de detecção ou novas formas de conhecimento. Também é importante 

que os resultados obtidos possam ser usados como um indicador da eficácia do 

processo de gestão de riscos. A saída da etapa de priorização de riscos é um 

plano de tratamento que define os riscos a serem tratados, bem como as opções 

de tratamento, os quais poderão ser mais elaborados em um plano de trabalho 

para projetos específicos. 

A próxima etapa é o tratamento. Conforme o Guia Compliance da UE634, a 

administração tributária pode influenciar o comportamento de conformidade de 

todos os contribuintes, cultivando uma imagem pública em que: a) a 

administração tributária é percebida como uma organização útil e facilitadora no 

atendimento aos contribuintes; b) aceita que a grande maioria dos contribuintes 

procura a conformidade; c) a administração tributária é percebida como muito boa 

em identificar e lidar com o não cumprimento das obrigações fiscais. 

                                                           
634 EUROPEAN COMISSION. Compliance Risk Management Guide for Tax Administrations, p. 40. 

Disponível em: <https://ec.europa.eu/taxation_customs/publications/taxation-customs-
documents/taxation-documents_en >. Acesso em 5 jan. 2018.  
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O Guia Compliance da UE635 sugere vários tipos de tratamento de risco a 

serem aplicados. Dentre esses, destaca-se a redução de riscos por meio de 

melhorias na legislação que, muitas vezes podem conter dispositivos legais 

vulneráveis a vários riscos de não conformidade. Sugere-se, nestes casos, a 

padronização da legislação com a finalidade de reduzir sua complexidade. A 

utilização de regimes especiais, vinculados a condições específicas, pode ser 

benéfica para facilitar os procedimentos contábeis do contribuinte.  

Conforme o Guia Compliance da UE636, depois de tomadas todas as 

medidas citadas, restará à administração tributária aplicar sanções aos  

contribuintes que enganarem o fisco, de forma consciente e deliberada; só há 

uma opção: a utilização de medidas de controle e medidas repressivas contra os 

infratores. Quanto antes esses riscos forem detectados e analisados, mais cedo 

eles podem ser tratados. O tratamento de riscos, abordando as não-

conformidades esperadas, resulta na eliminação dos danos que seriam 

produzidos se o risco realmente ocorresse. Realizada de forma correta, a 

atividade repressiva no tratamento dos riscos também tem um efeito dissuasor, 

que pode funcionar não só sobre o comportamento do contribuinte individual, mas 

também se expandir para sua rede social e comercial, e para outros 

contribuintes.Uma característica comum do tratamento dos riscos é que, exceto 

para o caso de atividades secretas, o contribuinte sabe que está sendo auditado, 

pois percebe a presença da Administração Tributária. No entanto, há muitas 

maneiras para tratar os riscos e interagir com o contribuinte, que podem diferir 

não apenas em grau de profundidade, mas também de amplitude. Aplicar uma 

medida de tratamento de risco não significa que todos os riscos são tratados, 

visto que alguns deles podem ser tolerados, por exemplo devido a sua pequena 

consequência financeira. Por razões de eficiência e eficácia, as medidas de 

tratamento de risco devem estar em equilíbrio com a extensão do risco e/ou o 

custo de tratamento por contribuinte.  

 

                                                           
635 EUROPEAN COMISSION. Compliance Risk Management Guide for Tax Administrations, p. 40-

46. Disponível em: <https://ec.europa.eu/taxation_customs/publications/taxation-customs-
documents/taxation-documents_en >. Acesso em 5 jan. 2018.  

636 EUROPEAN COMISSION. Compliance Risk Management Guide for Tax Administrations, p. 46. 
Disponível em: <https://ec.europa.eu/taxation_customs/publications/taxation-customs-
documents/taxation-documents_en >. Acesso em 5 jan. 2018.  
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4.4 O MODELO DE CONFORMIDADE TRIBUTÁRIA ADOTADO PELA OCDE 

 
O modelo tradicional de atuação das administrações tributárias parte do 

princípio de que o comportamento do contribuinte é motivado, principalmente, 

pela vantagem econômica obtida com a sonegação dos tributos. Sob essa ótica, o 

contribuinte verifica diante de duas possibilidades: ou cumprir suas obrigações 

tributárias de acordo com o prescrito pela legislação, ou declarar, e por 

consequência pagar, valor menor do que o realmente devido. A decisão sobre 

qual comportamento a ser adotado é baseada em sua percepção da 

probabilidade de ser autuado pelo Fisco.  

 Esse modelo repressivo, baseado no que Alm637 chama de paradigma 

econômico do crime, consiste na premissa de que o contribuinte, ao avaliar se 

deve ou não pagar tributos, toma uma decisão racional e individual, considerando 

a probabilidade de ser fiscalizado, o valor da multa aplicada e a quantia 

sonegada. Nesse modelo, quanto maior a multa aplicada e a probabilidade de o 

contribuinte ser fiscalizado, menor sua disposição em sonegar638.  

 Kristina Murphy639 relata que a administração tributária australiana adotava 

esse modelo na década de 1990 e não obtinha o resultado esperado. Também 

Alm640 não está convencido de sua aplicabilidade, pois, se fosse seguido à risca, 

deveria ocorrer um pagamento mínimo voluntário por parte dos contribuintes, 

porque a frequência de fiscalização, devido aos escassos recursos fazendários, é 

mínima, de forma que a pequena possibilidade de ser descoberto compensaria o 

risco de sonegação. No entanto, não é isso o que ocorre na maioria dos países. 

                                                           
637 ALM, James; TORGLER, Benno. Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality. Tulane 

Economics Working Paper Series. Working Paper 1207, Tulane University, Department of 
Economics, 2012. Disponível em: <https://ideas.repec.org/p/tul/wpaper/1207.html>. Acesso em: 
7 ago. 2017, p.4. 

638 ALM, James et al. Rethinking the Research Paradigms for Analysing Tax Compliance Behavior. 
Tulane Economics Working Paper Series. Working Paper 1210, Tulane University, Deparment 
of Economics, 2012. Disponível em: <https://ideas.repec.org/p/tul/wpaper/1210.html>. Acesso 
em: 4 ago. 2017, p.2. 

639 MURPHY, Kristina. Moving towards a more effective model of regulatory enforcement in the 
Australian Taxation Office. Britisch Tax Review, 2004. Disponível em:  
<http://www.sweetandmaxwell.co.uk/Catalogue/ProductDetails.aspx?recordid=331&productid=6
594>. Acesso em: 10 ago. 2017. 

640 ALM, James; TORGLER, Benno. Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality. Tulane 
Economics Working Paper Series. Working Paper 1207, Tulane University, Department of 
Economics, 2012. Disponível em: <https://ideas.repec.org/p/tul/wpaper/1207.html> Acesso em: 
7 ago. 2017, p. 2. 
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 Com base em várias pesquisas empíricas, Alm641 conclui pela necessidade 

de mudança do chamado paradigma repressivo (enforcement paradigm), que 

considera o contribuinte um potencial criminoso para outros paradigmas que o 

vislumbram como um potencial cliente, cujo comportamento depende de seus 

valores morais; ou seja, a ética passa a ser um importante elemento determinante 

no comportamento de conformidade tributária do contribuinte. 

 O entendimento do economista Richard Bird642 está em harmonia com o 

exposto; pois argumenta que se deve aplicar uma abordagem que promova o 

comportamento de conformidade do contribuinte, ou seja, o Fisco moderno não 

deve tratar o contribuinte como um sonegador a ser pego e sim como um cliente a 

ser atendido. 

 A OCDE tem realizado esforços para entender quais são os fatores que 

afetam o comportamento do contribuinte, a fim de incentivá-lo a seguir o 

ordenamento tributário. Sob abordagem econômica643, podem ser mencionados 

os seguintes fatores econômicos que influenciam a conformidade do contribuinte: 

a) a proporção entre o montante do encargo financeiro representado pelo tributo a 

ser pago e o montante dos recursos disponíveis pelo contribuinte, no momento da 

exigibilidade do tributo; b) os custos de conformidade que envolvem, entre outros, 

o tempo e a complexidade da legislação; c) o montante relativo às penalidades 

tem um efeito muito limitado sobre os contribuintes que não pretendem adotar o 

caminho da conformidade; d) o fato de que os contribuintes tendem a ser mais 

conformes ao perceberem incentivos por parte da administração tributária.  

Sob abordagem comportamental644, os estudos analisados pela OCDE 

identificam os seguintes fatores, importantes para determinar o perfil dos 

contribuintes: a) diferenças individuais, tais como sexo, idade, nível de educação, 

                                                           
641 ALM, James; TORGLER, Benno. Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality. Tulane 

Economics Working Paper Series. Working Paper 1207, Tulane University, Department of 
Economics, 2012. Disponível em: <https://ideas.repec.org/p/tul/wpaper/1207.html>. Acesso em: 
07 de ago. 2017, p. 28. 

642 BIRD, Richard. Transparência e Tributação : Algumas Reflexões Preliminares. Tradução de 
Daniel Leibb Zugman. Transparencia fiscal e desenvolvimento: homenagem ao professor 
Isaias. Coelho. In: DE SANTI, Eurico Marcos Diniz  et. al. (Coord.). São Paulo : FISCOSoft 
Editora, 2013, p. 174. 

643 OECD. Guidance Note. Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax 
Compliance. 2004. p. 37. Disponivel em <https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf 
>. Acesso em: 24 ago. 2017. 

644 OECD. Guidance Note. Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax 
Compliance. 2004. p. 37. Disponivel em: 
<https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf>. Acesso em: 24 ago. 2017. 
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personalidade etc.; b) percepção de injustiça: o contribuinte tende a adotar 

comportamento de não conformidade, quando acredita que o sistema tributário é 

injusto;  c) a percepção do contribuinte, ao avaliar que o risco de ser autuado por 

sua não conformidade é baixo, tende a ser a de aceitar esse risco; e d) a maneira 

como alguns contribuintes tratam a sonegação, atribuindo-lhe características 

semelhantes às de um jogo, sentindo-se desafiados. 

 O modelo de conformidade fiscal adotado pela OCDE645 tem suas origens 

nos trabalhos realizados pela administração tributária australiana, compostos por 

quatro elementos: a) o ambiente no qual o contribuinte atua; b) a atitude tomada 

pelo contribuinte em relação às suas obrigações tributárias c) a gama de 

estratégias disponíveis ao Fisco para reagir ao comportamento adotado pelo 

contribuinte (regulation strategies); e d) as estratégias de execução (enforcement 

strategies).  

 Hobson646 leciona que nos estudos desenvolvidos pela pesquisadora Dra. 

Valerie Braithwaite, concluiu-se que a administração tributária, com a finalidade 

de investigar o ambiente no qual o contribuinte atua, deve analisar os 

componentes: ambiente de negócios (Business), a indústria envolvida (Industry), 

o aspecto social (Social), o aspecto econômico (Economic) e, finalmente, o 

aspecto psicológico (Psychological), os quais compõem o acrônimo BISEP, 

nomenclatura adorada para o modelo de conformidade elaborado pela 

pesquisadora. 

Os fatores que influenciam cada um desses componentes estão 

diagramados na figura 8, adaptados do artigo de Morris e Lousdale647. 

                                                           
645 OECD. Guidance Note. Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax 

Compliance. 2004. p. 41. Disponivel em: 
<https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf>. Acesso em: 24 ago. 2017. 

646 HOBSON, Kersty. Champining the Compliance Model: From Common Sense to Common 
Action?. In: Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion. England - 
Aldershot: Ashgate, 2003, p. 154. Ver também: ATO. Cash Economy Task Force. Improving 
Tax Compliance in the Cash Economy. Canberra, Australian Taxation Office, 1998, p. 18. 

647 MORRIS, Tony; LONSDALE, Michele. Translating the Compliance Model into Practical Reality. 
The IRS Research Bulletin: Precoceedings of the 2004 IRS Research Conference: 57-75. 
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Figura 8 – Fatores que influenciam o comportamento do contribuinte 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de MORRIS, Tony; LONSDALE, Michele. Translating the 
Compliance Model into Practical Reality. The IRS Research Bulletin: Precoceedings of the 2004 

IRS Research Conference: 57-75. 
 

O segundo elemento do modelo de conformidade trata das atitudes 

tomadas pelo contribuinte em relação às suas obrigações tributárias. A Dra. 

Valerie Braithwaite648 classificou essas atitudes, com base em suas pesquisas, 

em: a) conformidade – esse critério trata dos contribuintes que cumprem suas 

obrigações tributárias por uma questão ética; 92% (noventa e dois por cento) dos 

entrevistados endossavam essa atitude; b) tentativa de ajuste, muitas vezes 

sem sucesso – trata dos contribuintes que estão conformados em pagar os 

tributos, nem sempre por convicção, porém têm dificuldades no entendimento das 

normas e precisam constantemente de orientação. Cerca de 73% (setenta e três 

por cento) dos entrevistados assumiram essa atitude; c) resistência – trata dos 

contribuintes que veem a administração tributária com antagonismo, porque eles 

percebem que a administração tributária está mais preocupada em puni-los do 

que em ajudá-los a cumprir as obrigações tributárias e 50% (cinquenta por cento) 

dos entrevistados adotavam essa atitude; d) não conformidade – trata dos 

contribuintes que não se incomodam em cumprir suas obrigações e acreditam 

                                                           
648 BRAITHWAITE, Valerie. Dancing with Tax Authorities: Motivational Postures and Non-

Compliant Actions. In: Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion. England 
- Aldershot: Ashgate, 2003, p. 23. 
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que não mudarão sua atitude e 7% (sete por cento) dos entrevistados 

endossaram essa atitude. 

Uma quinta atitude (os jogadores) foi identificada pela Dra. Valerie 

Braithwaite649, porém não foi considerada no modelo de conformidade tributária 

porque entendeu-se que essa atitude precisa ainda de mais estudos para que 

possa ser relacionada a uma postura a ser adotada pelo Fisco para esse grupo e 

por isso não deve ser considerada no modelo de conformidade definido. 

O terceiro elemento do modelo de conformidade é o que trata das 

estratégias regulatórias que o Fisco deve adotar para cada tipo de 

comportamento. São quatro650: a) para os conformes, a estratégia a ser adotada é 

a da autorregulamentação; b) para os contribuintes que tentam se ajustar, mas 

nem sempre conseguem, a estratégia é a da autorregulação forçada, monitorada 

pelo Fisco; c) para os contribuintes resistentes, para os quais deve-se adotar a 

estratégia da Command Regulation; d) para os contribuintes deliberadamente não 

conformes, para quem se deve adotar a estratégia da Command Regulation (non-

discricionary), ou seja, a força da lei. 

Por último, o quarto elemento do modelo de conformidade trata das 

estratégias de execução651: a) para os contribuintes na base da pirâmide, que 

adotam o comportamento de conformidade, o Fisco deve esclarecer e simplificar 

os procedimentos para o contribuinte, implantando programas para difundir a 

educação fiscal em larga escala e disponibilizando o maior número possível de 

informações (sítio da Internet, jornais, televisão, revistas etc.); b) para os 

contribuintes que pretendem ser conformes, porém nem sempre conseguem, o 

Fisco deve adotar a enforced self-regulation, que implica em práticas como o 

envio de cartas de advertência a eles, alertando-os das consequências do 

comportamento não conforme; c) no caso dos contribuintes resistentes, o Fisco 

deve adotar regularmente auditorias e, se necessário, estabelecer sanções; d) 

finalmente, para os deliberadamente não conformes, deve-se aplicar sanções 

administrativas pesadas e também, se cabível, sanções criminais. 

                                                           
649 BRAITHWAITE, Valerie. Dancing with Tax Authorities: Motivational Postures and Non-

Compliant Actions. In: Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion. England 
- Aldershot: Ashgate, 2003, p. 23. 

650 ATO. Cash Economy Task Force. Improving Tax Compliance in the Cash Economy. Canberra, 
Australian Taxation Office, 1998, p. 56. 

651 ATO. Cash Economy Task Force. Improving Tax Compliance in the Cash Economy. Canberra, 
Australian Taxation Office, 1998, p. 56. 
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O modelo de conformidade descrito é representado pela figura 9: 
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Fonte: Adaptado pelo autor a partir de OCDE. Guidance Note. Evaluating the effectiveness of 
compliance risk treatment strategies. November 2010, p. 8. Disponível em 
<http://www.oecd.org/ctp/administration/46274278.pdf>. Acesso em 24 ago. 2017. 

 
Importante registrar652 que um contribuinte individual é capaz de adotar 

qualquer uma das atitudes acima descritas, em diferentes situações, e todas as 

atitudes simultaneamente em relação a diferentes matérias. Logo, as atitudes 

descritas não constituem características fixas do contribuinte, mas refletem a 

atitude do contribuinte ao ser confrontado às normas tributárias. 

 

                                                           
652 OCDE. Guidance Note. Evaluating the effectiveness of compliance risk treatment strategies. 

November 2010, p. 8. Disponível em <http://www.oecd.org/ctp/administration/46274278.pdf>. 
Acesso em 24 ago. 2017. 
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Figura 9 – Modelo de Conformidade Tributária 
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4.4.1 Abordagem moderna - Modelo Cooperativo 

 

  A diretriz da OCDE aponta na direção de que a Administração Tributária se 

concentre no estudo do comportamento do contribuinte para descobrir as razões 

que o induz optar pela não conformidade. Ao combater sua motivação, 

procurando criar um ambiente cooperativo, a Administração Tributária superará o 

modelo baseado apenas nas medidas repressivas e procurará tratá-lo de acordo 

com sua aderência à conformidade tributária. 

 Uma administração tributária moderna deve focar principalmente na 

repressão às infrações dolosas e, por outro lado, na orientação dos contribuintes 

que manifestem interesse na conformidade de seu comportamento tributário. 

Estas diretrizes atendem ao modelo de conformidade piramidal, exposto neste 

Capítulo, em que a base da pirâmide é constituída pelos contribuintes que 

desejam seguir a conformidade tributária, o que implica somente o topo, ou seja, 

um número visivelmente menor de contribuintes, será composto por aqueles que, 

definitivamente, resistem ao cumprimento das obrigações tributárias. Seguindo 

essas diretrizes, a Administração Tributária terá uma otimização de seus 

recursos, atendendo aos princípios da eficiência e produzindo um enorme efeito 

sobre a maioria dos contribuintes.  

Por outro lado, uma atuação orientadora aos contribuintes que se situam 

na base da pirâmide de conformidade evitará a consumação involuntária de 

práticas infracionais. A Administração Tributária tradicional tem feito um grande 

esforço a fim de fiscalizar e punir os contribuintes refratários à conformidade. É 

necessário evoluir para priorizar os procedimentos de fiscalização, com a 

finalidade de privilegiar o trabalho e a bem fundamentar as acusações levadas ao 

Auto de Infração. 

Os procedimentos nos casos de inidoneidade dos documentos fiscais, 

compreendem atividades que, muitas vezes, requerem um trabalho investigativo 

com prazos adequados e âmbito de atuação do fiscal que extrapola o limite 

territorial de sua atividade do dia a dia, o que exige maior integração entre as 

Unidades de Fiscalização que compõem a Administração Tributária. O trabalho 

fiscal investigativo precisa trazer ao processo administrativo tributário um suporte 

fático-probatório robusto, com perfeito esclarecimento dos fatos infracionais, a fim 
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de produzir relatórios circunstanciados, conjuntamente com os autos de infração, 

que não gerem dúvidas no processo administrativo tributário e nem no judicial.   

Em relação aos contribuintes situados na base da pirâmide, deve-se evitar 

o comportamento de lavrar o Auto de Infração em qualquer circunstância; isso 

exige uma mudança na atual legislação, de forma que sejam priorizadas as 

orientações para que o próprio contribuinte solicite a presença de um agente fiscal 

para orientação em seus procedimentos, devido à alta complexidade da atual 

legislação tributária. O modelo clássico de Administração Tributária, fundado na 

política de detecção e repressão da evasão fiscal, tem sua importância e razão de 

ser, mas desde que direcionada aos contribuintes que estão no topo da pirâmide 

de conformidade fiscal. 

 Alm653 reconhece que o chamado paradigma do serviço (service paradigm) 

é mais adequado para influenciar o comportamento do contribuinte, porque 

mostra um Estado preocupado em auxiliá-lo no cumprimento voluntário de suas 

obrigações e não o encara como um criminoso em potencial, mas um cliente, o 

que demonstra uma mudança da postura tradicional adotada pelas 

administrações fiscais. 

 Alm654 identifica três medidas necessárias para que a Administração 

Tributária atinja o objetivo de garantir o cumprimento das obrigações tributárias 

por parte dos contribuintes: a) aumentar a eficácia do processo de detecção e 

punição dos contribuintes resistentes ao comportamento de conformidade 

tributária. Isso envolve, entre outras medidas, o aumento do número de auditorias, 

aumento das penalidades por fraude fiscal, publicação dos contribuintes 

contumazes, melhoria do compartilhamento de informações entre as diferentes 

Administrações Tributárias (estaduais, municipais e federal); b) melhoria na 

prestação de serviços fiscais. O Fisco deve ser mais favorável ao contribuinte, ao 

implantar sistemas que promovam a educação fiscal, auxiliem na entrega de 

declarações e facilitem o pagamento dos tributos; c) mudança na cultura fiscal. 

Com base no princípio da confiança, o Fisco deve utilizar a mídia em massa para 

                                                           
653 ALM, James; TORGLER, Benno. Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality. Tulane 

Economics Working Paper Series. Working Paper 1207, Tulane University, Department of 
Economics, 2012. Disponível em: <https://ideas.repec.org/p/tul/wpaper/1207.html>. Acesso em: 
07 ago. 2017, p. 28. 

654 ALM, James. Um Sistema Tributário Transparente Desencorajaria o “Planejamento Tributário 
Agressivo”? Trad. Nara C. Takeda Taga. In: DE SANTI, Eurico Marcos Diniz et al. (Coord.). 
Transparência Fiscal e desenvolvimento: homenagem ao professor Isaias Coelho. São Paulo: 
FISCOsoft Editora, 2013, p.306-308.  
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promover o comportamento de conformidade do contribuinte, reforçando os 

valores éticos e enfatizando a relação entre o pagamento dos tributos e a 

prestação de serviços governamentais, tais como saúde e educação.  

A administração tributária australiana (Australian Taxation Office – ATO)655, 

ao sofisticar a implantação do modelo de conformidade, divulgou seu programa 

de gerenciamento de riscos, descrevendo as áreas sujeitas a auditorias nas 

empresas com a finalidade de alertar os contribuintes sobre as atividades de 

controle de conformidade fiscal do contribuinte empreendidas pelo Fisco. A 

abordagem para a classificação dos contribuintes foi chamada estrutura de 

diferenciação de risco para combater o chamado planejamento tributário 

agressivo.  Os contribuintes foram classificados nos quadrantes de conformidade, 

conforme uma grande variedade de fatores, dentre os quais o comportamento de 

conformidade pregresso, o desempenho financeiro, sua posição em relação ao 

benchmarking do setor e a coerência dos dados apresentados – após um trabalho 

de cruzamento de dados. Essa classificação foi feita para três impostos 

diferentes: a) o imposto de renda; b) o imposto sobre o consumo; c) impostos 

especiais. 

No momento em que a implantação foi colocada em prática, cada 

contribuinte recebeu uma notificação do Fisco a respeito de sua classificação de 

risco, contendo um esboço de potenciais problemas. Essa classificação é 

determinante para que o Fisco decida qual o relacionamento que manterá com o 

contribuinte. A consciência e a compreensão do risco são elementos 

fundamentais para que o contribuinte planeje a abordagem a adotar no 

relacionamento com a administração tributária australiana.  

 

4.5 A ESTRUTURA DO COMPLIANCE TRIBUTÁRIO 

 

A questão que demanda uma resposta é saber se as medidas de 

conformidade implementadas pelo contribuinte devem ser consideradas para a 

atenuação da dosimetria das sanções administrativas tributárias e quais os 

parâmetros objetivos que o Fisco deverá adotar nessa avaliação. 

                                                           
655 Para maiores informações: Disponível em: < https://www.ato.gov.au/Business/Large-
business/In-detail/Risk-Differentiation-Framework/Risk-differentiation-framework-fact-sheet/>. 
Acesso em 10 jan. 2018. 
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A lei anticorrupção, no seu art. 41, oferece diretrizes pertinentes para a 

resolução dessa questão. A OCDE, sensibilizada para a importância da 

conformidade, especialmente dos grandes contribuintes, normalmente empresas 

multinacionais que atuam em vários países, também desenvolveu diretrizes para 

que as empresas possam usá-las para a construção de sua estrutura de 

compliance tributário. 

Essas diretrizes recomendam que os seguintes elementos656 devem estar 

presentes na elaboração de uma boa estrutura de compliance tributário: a) a 

estratégia estabelecida para os tributos, que deve estar bem documentada e 

ser de conhecimento do alto escalão de gestão da empresa; não basta haver a 

documentação, pois esses gestores devem demonstrar conhecimento sobre a 

estratégia tributária explicitada na documentação; b) implementação abrangente 

de todas as transações realizadas pelo contribuinte que impliquem alterações da 

relação tributária; os procedimentos tributários do contribuinte devem estar 

compreendidos na estrutura de controle de tributos e no gerenciamento da 

empresa; c) atribuição de responsabilidades objetiva, determinadas pela alta 

direção da empresa, com a finalidade de explicitar as responsabilidades do 

departamento central de controle dos tributos e formas de delegação; d) 

documentação da governança tributária, pois é necessária a existência de um 

sistema de regras e também de relatórios que garantam a possibilidade de as 

transações serem verificadas em relação às normas esperadas para identificar e 

gerenciar os potenciais riscos de não conformidade. Esse processo de 

governança corporativa tributária deve ser explicitamente documentado e devem 

ser alocados recursos suficientes para implementar a estrutura de gerenciamento 

de riscos tributários e revisar sua eficácia periodicamente; e) realização de 

testes - o cumprimento das políticas e processos incorporados na estrutura de 

controle de tributos deve ser objeto de monitoramento, teste e manutenção 

regulares; f) garantia fornecida - a estrutura de controle tributário deve ser capaz 

de garantir às partes interessadas (stakeholders), incluindo partes interessadas 

externas, como a administração tributária, a fim de que os riscos da transação 

estejam sujeitos ao controle adequado e os resultados, como os retornos fiscais, 

                                                           
656 OECD. Co-operative Tax Compliance: Building Better Tax Control Frameworks. Paris: OECD 

Publishing, 2016, p. 15. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264253384-en>. Acesso 
em: 17 ago. 2017. 
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possam ser invocados. Tal resultado é conseguido ao se estabelecer a pretensão 

de risco da entidade para, a seguir, assegurar que o seu quadro de 

gerenciamento de risco seja capaz de identificar as saídas daquela empresa com 

mecanismos de mitigação / eliminação de risco adicional. 

Importante registrar a iniciativa da Controladoria Geral da União (CGU), em 

conjunto com o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, de criar o 

programa Pró-Ética com a finalidade de fomentar a adoção voluntária de medidas 

de integridade e de prevenção da corrupção.657 A Secretaria-Executiva do Pró-

Ética, a cargo da CGU, avalia, a partir das respostas e documentos apresentados 

pelas empresas interessadas, se os parâmetros estabelecidos pelo Decreto nº 

8.420/2015, que regulamentou a Lei Anticorrupção, são atendidos e em que 

medida. Os relatórios produzidos pelos Auditores Federais de Finanças e 

Controles são submetidos à aprovação do Comite Gestor do Pró-Ética. Os 

benefícios para as empresas aprovadas são: a) reconhecimento público de que 

estão comprometidas com a prevenção e o combate à corrupção; b) usufruem de 

uma publicidade positiva; c) são submetidas a uma equipe especializada. 

Iniciativa também louvável é a do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV 

Direito SP658 ao criar o índice de compliance corporativo. O objetivo é criar 

mecanismo de incentivo à observância de normas relativas às áreas 

especificamente analisadas. Portanto não se pretende trabalhar sob o conceito de 

um compliance lato sensu, relativo ao cumprimento das normas em geral, e nem 

um compliance stricto sensu, relativo ao cumprimento de normas específicas 

relativas a uma determinada área regulada.  

Esse índice tem como fundamento os princípios da transparência, 

simplicidade, autorregulação e isonomia e será obtido por meio da análise das 

áreas administrativa, social e tributária da empresa. Em relação à área tributária, 

ele avaliará se a empresa disponibiliza as seguintes informações659: a) montante 

recolhido por tributo (IR, ICMS, ISS, etc.); b) regularidade fiscal, ativos fiscais e 

passivos fiscais; c) informações sobre as isenções, não incidências e benefícios 

fiscais usufruídos pela empresa; d) informações sobre o contencioso 

                                                           
657 Para informações sobre o Pró-Ética: disponível em: <http://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-

integridade/empresa-pro-etica/saiba-mais#reformulado>. Acesso em: 5 jan. 2018. 
658 Disponível em: <https://www.jota.info/artigos/por-que-construir-um-indice-de-compliance-

corporativo-04112016>. Acesso em: 5 jan. 2018. 
659 Disponível em: <https://www.jota.info/artigos/indicador-de-compliance-corporativo-2-

13122017>. Acesso em: 5 jan. 2018. 
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administrativo e judicial tributário; e) consultas formuladas ao Fisco com as 

respectivas respostas; f) informações sobre o custo para o cumprimento das 

obrigações tributárias acessórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



225 
 

 

5 LIMITES CONSTITUCIONAIS À APLICAÇÃO DAS MULTAS 
ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS 

 
 O presente capítulo pretende tratar dos principais princípios envolvidos no 

controle de constitucionalidade das sanções administrativas tributárias: princípio 

da legalidade, princípio da proporcionalidade, razoabilidade e controle de 

excesso.  

 O método sistemático para a interpretação da lei tributária, na visão de  

Klaus Tipke660, compreende uma interpretação teleológica-sistemática do direito 

tributário com base no sistema externo e interno. O sistema externo torna a 

organização técnica das leis o mais claro possível. Os elementos do sistema 

externo são os termos da lei, a estrutura da lei e o lugar de cada norma individual 

na classificação das leis. Por outro lado, as regras de uma ordem jurídica 

baseiam-se em valores que formam o sistema interno do direito tributário. Os 

princípios são os portadores do conteúdo do sistema interno, diretrizes que 

justificam as decisões jurídicas.  

 

5.1 REGRAS E PRINCÍPIOS  

 

Para Dworkin661, existem três tipos importantes de “standards”, padrões 

que devem guiar as decisões dos tribunais: as diretrizes políticas, as regras 

(espécies de normas) e principalmente, os princípios. Enquanto a diretriz política 

almeja atingir uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da 

comunidade, o princípio deve ser observado por uma exigência de justiça ou 

equidade. 

De acordo com Dworkin662, tanto regras como princípios são normas 

jurídicas que devem ser aplicadas pelo juiz. Em relação às regras, são aplicáveis 

à maneira do “tudo ou nada”. Dados os fatos estipulados por uma regra, ou ela é 

válida e, nesse caso, a resposta oferecida deve ser aceita; ou ela é inválida, 

portanto em nada contribui para a decisão do juiz. Se a regra é aceita, a questão 

é resolvida. Os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm: a 

dimensão do peso ou da importância. Se duas regras entram em conflito, uma 
                                                           
660 TIPKE, Klaus; LANG, Joachim. Steuerrecht. 18. ed. Köln: Dr. Otto Schmidt, 2005, p. 67 
661 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 36. 
662 Ibidem, p. 39 
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delas não pode ser válida. A decisão de saber qual delas é válida e qual deve ser 

abandonada ou reformulada precisa ser tomada por meio de considerações que 

ultrapassam as próprias regras663. Os princípios são muito importantes, por isso 

permitem ao julgador deixar de aplicar uma regra em função de um princípio que 

lhe é superior.  

Subsunção é o processo de aplicação do Direito que consiste na 

congruência entre um fato que ocorreu e uma norma posta: se A é, B deve ser. 

Para Alexy664, a ideia de subsunção está por trás da ideia de regra jurídica, a qual 

impõe um dever ou garante um direito definitivo cumprido ou não cumprido. 

Semelhante a Dworkin, Alexy entende que o conflito aparente entre regras é 

resolvido da seguinte forma: norma superior derroga norma inferior, norma 

posterior derroga norma anterior e norma especial derroga norma geral.  

Segundo Alexy665, todas as regras seguem o raciocínio da subsunção (Se 

A é, B deve ser). Quando há um conflito entre regras, deve ser resolvido no plano 

da validade. Se duas regras preveem consequências incompatíveis para o 

mesmo fato, uma delas é inválida. Se uma institui uma exceção na outra, ela 

derroga parcialmente a outra. Para solucionar o conflito é preciso declarar a 

invalidade de uma delas. Esta é a estrutura da regra jurídica e é assim que é 

aplicada. 

O autor denomina os princípios de “mandamentos de otimização”666: 

toda norma que é um princípio, é um “mandamento de otimização”. Esse 

mandamento impõe que algo seja realizado na maior medida possível dentro 

das condições fáticas e jurídicas do caso concreto. Isto significa que, ao 

contrário das regras, os princípios não são cumpridos no esquema “tudo ou nada” 

e sua aplicação não é feita por subsunção. O princípio da liberdade de expressão, 

por exemplo, é um princípio porque é um mandamento de otimização. A norma da 

liberdade de expressão garante que o princípio seja realizado na maior medida 

possível diante das condições fáticas e jurídicas existentes. Idealmente, implica 

poder dizer o que se quiser, da forma que quiser. Isso é o que se considera como 

a realização ao máximo da liberdade de expressão. 

                                                           
663 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos à sério. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 43. 
664 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 

São Paulo, Malheiros Editores, 2011, p. 92. 
665 ALEXY, Robert. Op. cit. Nota 664, p. 93. 
666 ALEXY, Robert. Op. cit. Nota 664, p. 90. 
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Ao se procurar essa realização, depara-se com problemas similares ao do 

caso do jornalista Ruy Castro, que escreveu “Estrela Solitária”, livro sobre a vida 

de Garrincha, por meio do qual acreditava exercer sua liberdade de expressão, 

liberdade de imprensa; contudo o juiz de primeira instância proibiu sua publicação 

e mandou recolher os livros, em virtude de as filhas do jogador não terem gostado 

do conteúdo, o qual revelava seu pai ter sido mulherengo, bêbado etc., violando-

se, dessa forma, a imagem e a honra de Garrincha.  

Ao exercerem sua liberdade de expressão as pessoas percebem muitas 

vezes a otimização, isto é, a tendência à realização máxima costuma colidir com 

outros direitos ou princípios. Uma das colisões mais básicas é do princípio da 

liberdade de expressão versus o principio da proteção da intimidade, da honra, da 

privacidade. Como a liberdade de expressão está positivada, logo existe a 

garantia deste direito, mas nem sempre isso ocorre. Pode-se decidir ora a favor 

da liberdade de expressão ora a favor da intimidade e ambos os princípios 

permanecem intactos no ordenamento jurídico.  

Isto não ocorre com as regras, porque são normas completamente 

diferentes, possuem estruturas diversas. As regras impõem um dever definitivo ou 

garantem um direito definitivo, os princípios são um dever à primeira vista. 

 À primeira vista, poder-se-ia escrever um livro sobre a vida de Garrincha, 

só que esta liberdade de expressão pode colidir com a honra, a intimidade. Ao 

final, o que se percebe, é que este direito era um direito prima facie, pois ao se 

analisar o direito do ponto de vista definitivo pode ocorrer que não se tenha mais 

a garantia deste direito.  

Para saber qual é o direito definitivo, recorre-se ao sopesamento (ou 

seja, algo que pesa mais, é mais importante) ou ponderação. Para solucionar o 

conflito entre dois princípios é preciso ponderá-los para saber, no caso 

concreto, qual é o mais importante667. A primeira instância decidiu que o direito 

à honra prevaleceu sobre o direito à liberdade de expressão. Entretanto, 

posteriormente, o Tribunal modificou a decisão de primeira instância e autorizou a 

publicação da obra, o que se conclui que, para a maioria dos desembargadores 

da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro668, a liberdade de 

                                                           
667 ALEXY, Robert. Op. cit. Nota 664, p. 94. 
668 Para mais informações, disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/11/13/ilustrada/9.html>. Acesso em: 11 jan. 2018. 
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expressão, no caso em concreto, prevaleceu sobre o direito à honra. Nenhum dos 

dois princípios foi excluído do ordenamento jurídico, fato que ocorreria se fossem 

regras.  

 

5.2 O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 

 

O ordenamento jurídico moderno apresenta duas características: a primeira 

é a positivação dos direitos humanos como direitos fundamentais nas 

Constituições modernas bem como o reconhecimento de tratados internacionais 

sobre direitos humanos; a segunda é que a legitimidade do Poder Estatal tem 

como premissa a garantia dos direitos humanos.669 

Entende-se que é mais fácil compreender a proporcionalidade do que 

definí-la, em harmonia com expressado por Bonavides670. A proteção dos direitos 

humanos não deve se limitar em sua declaração nas constituições modernas. 

Segundo Helenilson Pontes, especialmente nos casos em que o Estado avança 

sobre as liberdades individuais com a justificativa de realizar objetivos 

“aparentemente constitucionais”, é que o princípio da proporcionalidade deve 

atuar como obstáculo ao arbítrio estatal. 671 

Para Paulo Bonavides, a proporcionalidade, cujas bases estão em dois 

importantes trabalhos do jurista alemão Rudolf von Ihering (“Der Zweck im Recht” 

e “Der Kampf ums Recht”), institui uma relação entre fim e meio, “confrontando o 

fim e o fundamento de uma intervenção com os efeitos desta para que se torne 

possível um controle do excesso (‘eine Übermasskontrolle’)”672. 

O princípio da proporcionalidade possui raízes profundas tanto na 

jurisprudência quanto na doutrina alemã, tendo duas importantes decisões, a 

“Lüth-Urteil”, de 15 de janeiro de 1958673 e a “Apotheken-Urteil”674, de 11 de junho 

                                                           
669 CLÉRICO, Laura. Die Struktur der Verhältnismässigkeit. Baden-Baden: Nomos, 2001, p. 17. 
670 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p.405. 
671 PONTES, Helenilson Cunha. O princípio da proporcionalidade e o direito tributário brasileiro – 

Hipóteses de aplicação. 1999. Tese (Doutorado em Direito Econômico e Financeiro) - 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. 

672 BONAVIDES, Paulo, Op. cit. Nota 670, p. 406. 
673 BVerfGe, 7, 168. 
674 BVerfGe, 7, 377. 
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de 1958, aberto caminho “à aplicação do princípio da proporcionalidade em 

matéria constitucional da mais alta relevância”675.  

Erich Lüth, judeu, foi a julgamento, em 1950, por ter conclamado um 

boicote ao filme: “Unsterbliche Geliebte” (Amada imortal) de autoria de Veit 

Harlan. Harlan também filmou, durante o terceiro reich alemão, o filme “Jud Süss” 

(doce judia). 

A firma Dominick-Film-Produktion GmbH (produtora do filme “Unsterbliche 

Geliebte”, sob a regência de Veit Harlan) e a firma Herzog-Film GmbH  

(responsável pela distribuição do filme na Alemanha) ajuizaram uma ação contra 

Lüth e obtiveram êxito perante o Tribunal Estadual de Hamburgo que proibiu Lüth 

de solicitar publicamente à distribuidora e ao proprietário do cinema não 

colocarem em sua programação o filme “Unsterbliche Gelibte” e também proibiu 

Lüth de solicitar ao público alemão a boicotar esse filme. 

Lüth entrou com uma reclamação junto ao Tribunal Constitucional alemão 

alegando violação ao seu direito fundamental de liberdade de expressão (Art. 5 I 

S.1 da Constituição alemã). A reclamação foi julgada procedente e a decisão do 

Tribunal Estadual de Hamburgo foi revogada 

A decisão da Corte Constitucional tornou-se um marco na jurisprudência 

constitucional alemã por ter analisado a dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais, sua eficácia horizontal e a necessidade de ponderação em colisões 

de direitos.   

Em sua análise sobre a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, a 

Corte constitucional entendeu que os direitos fundamentais são uma ferramenta 

de defesa do cidadão contra a arbitrariedade estatal, sendo que a Constituição 

alemã contém um sistema objetivo de valores, ou seja, direitos fundamentais, que 

se irradiam para todo o ordenamento jurídico.  Em relação à sua eficácia 

horizontal, a Corte decidiu que os direitos fundamentais não se referem apenas à 

relação jurídica entre o Estado e o cidadão, mas também incluem o direito privado 

sob a forma de efeito indireto de terceiros. Todos os padrões devem ser 

interpretados e aplicados no espírito dos direitos fundamentais. O art. 826, do 

Código Civil alemão foi interpretado como uma lei geral à luz da liberdade de 

expressão. Por meio de tais cláusulas gerais os direitos fundamentais 

                                                           
675 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 

421. 
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desenvolvem um efeito indireto de terceiros entre os cidadãos, ou seja, os direitos 

fundamentais atuam como um sistema de valores objetivos para a lei ordinária 

que se aplica entre os cidadãos. Dessa forma o Tribunal Constitucional Federal 

alemão desenvolveu a teoria da interação que afirma que as leis que restringem 

os direitos fundamentais devem ser vistas e interpretadas à luz do significado 

desse direito fundamental. A Corte também declarou que a amplitude do direito 

fundamental à liberdade de opinião garante não apenas a livre manifestação 

como também a possibilidade de agir e influenciar os demais cidadãos.676  

Resumindo a decisão da Corte: a) os direitos fundamentais são, em 

primeira linha, direitos de resistência do cidadão contra o Estado. Não obstante, 

às normas de direito fundamental incorpora-se também um ordenamento 

axiológico objetivo, que vale para todas as áreas do direito como uma 

fundamental decisão constitucional; b) As normas de direito civil podem ser leis 

gerais na acepção do art. 5, parágrafo segundo da Constituição alemã e limitar o 

direito fundamental à liberdade de expressão do pensamento. As leis gerais 

devem ser interpretadas à luz do significado especial do direito fundamental à 

livre expressão do pensamento para o Estado livre e democrático. O direito 

fundamental do art. 5 da Constituição alemã não protege somente a expressão de 

uma opinião enquanto tal, mas também o efeito intelectual a ser alcançado por 

sua expressão; c) Uma expressão do pensamento que contenha uma convocação 

ao boicote não viola necessariamente os bons costumes na acepção do § 826 do 

BGB; ela pode ser justificada constitucionalmente, em sede da ponderação de 

todos os fatores envolvidos no caso, por meio da liberdade de expressão do 

pensamento. 

O outro importante julgamento do Tribunal Constitucional Federal alemão é 

conhecido como “Apotheken-Urteil”. Trata-se de uma lei do Estado da Baviera 

que restringia o número de farmácias e condicionava a concessão de licenças 

para a instalação de novas farmácias à prova de sua viabilidade comercial, de 

forma que não causassem danos concorrenciais nos competidores localizados em 

sua proximidade. Com fundamento nessa lei foi negada a solicitação de licença 

para abrir estabelecimento comercial a um farmacêutico, licenciado na Alemanha 

Oriental, que emigrou para a Alemanha Ocidental. 

                                                           
676 Disponível em: <https://direitosfundamentais.net/2008/05/13/50-anos-do-caso-luth-o-caso-mais-
importante-da-historia-do-constitucionalismo-alemao-pos-guerra/>. Acesso em: 16 dez. 2017. 
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O farmacêutico propôs uma reclamação constitucional com fundamento no 

art. 12, da Constituição alemã, que assegura a todos os alemães o direito de 

escolha da profissão, o lugar de trabalho e aprendizagem, reservando à lei 

ordinária a regulamentação do exercício desse direito. 

Para decidir esta questão o Tribunal Constitucional alemão desenvolveu a 

chamada teoria dos três níveis (“Dreistufentheorie”) para possibilitar a 

concretização do princípio da proporcionalidade dentro do contexto das restrições 

à liberdade de profissão. Segundo essa teoria, a intervenção estatal foi dividida 

em três níveis, sendo que a justificativa para a intervenção era diferente conforme 

o nível: a) no primeiro nível o objetivo é proteger o interesse geral, e é 

caracterizado pelo simples regramento do exercício da profissão. Por exemplo, a 

proibição de propaganda para médicos, a determinação do horário de abertura e 

fechamento do comércio, etc. A garantia do direito fundamental limita-se à 

proibição de excessos; b) o segundo nível trata de restrições à livre escolha da 

profissão por meio de requisitos subjetivos. Esses requisitos permitem o acesso à 

profissão somente para determinados candidatos qualificados. Essas restrições 

podem ser justificadas nos casos de proteção a bens comuns, por exemplo, um 

exame da OAB, etc. A legitimidade dessa restrição se justifica no fato que muitas 

profissões exigem um conhecimento específico que deve ser averiguado (p. ex. 

medicina, direito, etc.); c) O terceiro nível trata de restrições objetivas. Nessas 

limitações encontram-se restrições como a definição de quotas para número de 

farmacêuticos. Esse tipo de restrição é a mais grave e deve ser somente 

permitida quando, o seu não atendimento, representar um perigo para a 

sociedade. 

Concluiu o Tribunal que as leis previstas no parágrafo primeiro, do art. 12, 

da Constituição alemã devem trazer o mínimo de restrições ao direito fundamental 

de livre escolha e exercício da profissão e as restrições devem respeitar uma 

seqüência de restrições em níveis de forma que o próximo nível de dificuldade só 

pode ser alcançado quando se justificar o anterior. As restrições impostas pelo 

Estado da Baviera ao exercício da profissão de farmacêutico não são justificáveis. 
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5.2.1 A teoria dos Status de Jellinek  

 

A relação entre o indivíduo e o Estado foram descritas por Georg 

Jellinek677. A elaboração da seguinte figura permite uma melhor visualização da 

inter-relação entre os status: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
677 JELLINEK, Georg. Allgemeine Staatslehre. 3. ed. Bad Homburg : Hermann Gentner Verlag, 

1960. 
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Âmbito de Competência do indivíduo                                                       Âmbito de competência do Estado 

 

 

Status NEGATIVO 
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PASSIVO 

 

Status POSITIVO 

 

Status ATIVO 

          Proibido 
Direito de Voto 

obrigatório 

Direito a algo 

Direito de defesa 

Figura 10 – A teoria dos status de Jellinek 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Observa-se na figura 10 uma tensão na relação entre o indivíduo e o 

Estado, bem caracterizada pela teoria dos status, de Jellinek. O espaço 

designado pelo status passivo é o âmbito de competência da atuação do Estado, 

definido pelas normas de comandos obrigatórios e comandos proibitórios 

destinados ao indivíduo, ou seja, o indivíduo está em uma relação de sujeição ao 

Estado, por meio de suas obrigações individuais678. Em contraposição, há o status 

negativo, ou seja, o espaço de liberdade do cidadão, “no qual o indivíduo resolve 

seus problemas sem a intervenção do Estado”679, a qual é reconhecida pelo 

Estado, de forma que toda imposição de deveres ao indivíduo deve ser 

legalmente justificada, caso contrário deverá ser anulada680.  

Destaca-se entre os direitos fundamentais no status negativo o direito à 

propriedade. Aumentando-se o número de normas que implicam em comandos 

obrigatórios ou comandos proibitórios ao indivíduo, ampliar-se-á o âmbito das 

obrigações individuais, reduzindo-se, por consequência, o âmbito de liberdade de 

atuação do indivíduo. Nesse sentido, o denominado pela doutrina como direito de 

defesa atua contrariamente às normas que ampliam o status passivo, ao 

aumentar o âmbito de atuação do indivíduo (status negativo). 

O direito de defesa (“Abwehrrecht” na doutrina alemã) significa a proteção 

ao indivíduo, perante o Estado, de não sofrer um embaraço em suas ações, ou 

seja, as autoridades estatais não devem perturbá-lo, desde que ele atue no 

âmbito das normas de permissão. Nota-se, pela figura 10, que aquilo que não 

está no âmbito do proibido ou do obrigatório (status passivo) localiza-se no âmbito 

do permitido, mesmo que não haja expressamente uma norma jurídica que 

permita a ação desejada pelo indivíduo. Conclui-se que “toda ampliação do 

espaço (jurídico) de obrigações é, por razões lógicas, uma redução do espaço 

(jurídico) de liberdade”.681 

                                                           
678 ALEXY, Robert. Op. cit. Nota 664, p. 256. 
679 PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Staatsrecht II: Grundrechte. 28ª ed. Heldelberg: 

C.F.Müller, 2012, p. 21. 
680 JELLINEK, Georg. Allgemeine Staatslehre. 7. tir. 3. ed. Bad Homburg: Hermann Gentner 

Verlag, 1960, p. 419. 
681 ALEXY, Robert. Op. cit. Nota 664, p. 261. 
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Contido no espaço do status negativo, tem-se o âmbito do status positivo. 

Segundo Pieroth682, este é caracterizado pela situação em que o indivíduo 

depende de medidas estatais para a criação e a manutenção de suas liberdades 

e de seus direitos fundamentais. Este status é garantido pela existência de 

direitos de ação, reivindicação, garantia, participação e execução; o Estado o 

reconhece e providencia medidas administrativas para possibilitar a realização 

desses direitos683 para os cidadãos, tais como o direito de proteção da Mãe. 

Segundo Robert Alexy684, para compatibilizar o entendimento de Jellinek 

com o conceito de direito de defesa, deve-se considerar um status negativo em 

sentido estrito,  abrangendo as liberdades jurídicas não-protegidas, e em sentido 

amplo, contemplando as medidas estatais positivas, que garantem a manutenção 

dos direitos fundamentais, e as medidas estatais negativas, incluindo nesse 

conceito o direito de defesa, que garantem o não embaraço do Estado em relação 

aos direitos fundamentais do indivíduo. 

Como se constata na figura nº 10, contido no espaço destinado ao status 

positivo, há o status ativo, o qual representa o poder do indivíduo de interferir na 

formação da vontade do Estado685, exercendo sua liberdade “no e para o 

Estado”.686  O direito de o cidadão poder participar dos órgãos estatais por meio 

de concurso público, bem como o direito de votar e o de ser eleito são exemplos 

clássicos de situações compreendidas nesse status. 

Em geral, um direito situado no status ativo é uma faculdade do indivíduo. 

No Brasil, o voto é obrigatório, portanto poder-se-ia argumentar que o dever de 

votar deve estar situado no âmbito do status passivo. Apesar da afirmação ser 

correta, ela não contraria o fato de situar o direito de votar no status ativo; para 

Alexy 687, o direito de votar é uma combinação do status positivo com o ativo.  

                                                           
682 PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Staatsrecht II: Grundrechte. 28. ed. Heidelberg: 

C.F.Müller, 2012, p. 21. 
683 JELLINEK, Georg. Allgemeine Staatslehre. 3. ed. Bad Homburg: Hermann Gentner Verlag, 

1960, p. 421. 
684 ALEXY, Robert. Op. cit. Nota 664, p. 266. 
685 JELLINEK, Georg. Allgemeine Staatslehre. 3. ed. Bad Homburg: Hermann Gentner Verlag, 

1960, p. 421. 
686 PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Staatsrecht II: Grundrechte. 28. ed. Heidelberg: 

C.F.Müller, 2012, p. 23. 
687 ALEXY, Robert. Op. cit. Nota 664, p. 269. 
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Segundo Pieroth688, as restrições aos direitos fundamentais podem ser 

divididas em: a) direitos que exigem uma simples reserva de lei – para estes, a 

Constituição alemã exige apenas que a restrição seja feita por uma lei ou, nos 

termos da lei, não havendo maiores exigências especiais. Como exemplo, tem-se 

o caso do art. 2º, parágrafo 2º, da Constituição alemã, que trata do direito 

fundamental à integridade física, o qual pode simplesmente ser restrito por uma 

lei;689 b) direitos que exigem uma reserva qualificada de lei – para estes, a 

Constituição alemã não somente exige uma lei que defina sua restrição, mas 

também que essa lei esteja relacionada à determinada situação, determinada 

finalidade ou se utilize de determinada medida. Como exemplo, há, na 

Constituição alemã, do art. 11, parágrafo 2º, sobre a liberdade de locomoção e de 

domicílio. O parágrafo segundo estabelece que esse direito fundamental só pode 

ser restrito por lei, ou em virtude de lei, e exclusivamente nos casos em que a 

insuficiência de meios de subsistência possa acarretar encargos especiais para a 

coletividade, ou se a restrição for necessária para a defesa contra um perigo 

iminente para a existência ou ordem fundamental livre e democrática da 

Federação ou de um Estado federado, para combater o perigo de epidemias, em 

catástrofes naturais e acidentes muito graves, para a proteção da juventude 

contra abandono ou para a prevenção de delitos;690  c) direitos que não exigem 

reserva de lei – para estes, a Constituição alemã não prevê nenhum tipo de 

restrição por meio de lei. Como exemplo, há o parágrafo 3 S.1, do art. 5º da 

Constituição alemã, que garante a arte, a ciência, a pesquisa e o ensino serem 

livres, não se admitindo nenhuma lei que restrinja essa liberdade.691 

A reserva de lei permite uma restrição ao direito fundamental pelo Poder 

Legislativo, ou mesmo pela Administração Pública, desde que os limites sejam 

estabelecidos pela lei. O conceito de restrição às restrições significa que há um 

limite, pelo qual é possível o Poder Legislativo restringir um direito fundamental. 

Essas restrições às restrições aos direitos fundamentais podem ser de vários 

tipos692: a) As restrições às restrições (“Schranken-Schranken”) contidas no 

próprio direito fundamental. Como exemplo, há a parte 2, do parágrafo 1º, do art. 

                                                           
688 PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Staatsrecht II: Grundrechte. 28. ed. Heidelberg: 

C.F.Müller, 2012, p. 62. 
689 Ibidem, p. 62. 
690 Ibidem, p. 62. 
691 Ibidem, p. 62. 
692 Ibidem, p. 66. 
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104, da Constituição alemã, que trata da privação da liberdade, garantindo a 

integridade física693; b) A restrição à restrição chamada reserva do Parlamento, 

isto é, a lei não pode delegar as decisões principais sobre as restrições a serem 

permitidas aos direitos fundamentais694; c) A garantia da essência ou 

“Wesensgehaltgarantie”, definida na Constituição alemã no parágrafo segundo do 

art. 19, que trata da restrição dos direitos fundamentais e informa que, em 

nenhum caso, um direito fundamental poderá ser violado em sua essência695; d) A 

proibição de lei que trata restritamente de um único caso (“Verbot des 

einschränkenden Einzelfallgesetzes”). A Constituição alemã, na primeira parte, do 

parágrafo primeiro, do art. 19, define que a lei que restringe um direito 

fundamental deve ser genérica e não pode ser limitada a um caso particular696; e) 

A obrigação de citar (“Zitiergebot”). A parte segunda, do parágrafo primeiro, do 

art. 19, da Constituição alemã, determina que a lei que restringir um direito 

fundamental deverá citá-lo e indicar o artigo correspondente a ele na Constituição 

alemã697; f) A obrigação de clareza da lei (“Bestimmtheitsgebot”). A Constituição 

alemã prevê, em seu art. 103, que trata dos direitos fundamentais perante os 

tribunais, em seu parágrafo segundo, que: “um fato somente pode ser punido, se 

a punibilidade foi estabelecida por lei antes de seu cometimento”698; corresponde 

ao princípio da estrita legalidade do ordenamento brasileiro; g) O princípio da 

proporcionalidade (Verhältnismässigkeitsgruundsatz) estabelece uma relação 

entre meio e fim. Segundo Ávila699, o meio deve ser adequado, necessário e deve 

haver uma relação de proporcionalidade com o fim instituído pela norma.  

A proporcionalidade é dividida em 3 perguntas (ou três subprincípios ou 

três subregras): a) Adequação (Geeignetheit); b) Necessidade (Erforderlichkeit); e 

c) Proporcionalidade em sentido estrito (Proportionalität oder Verhältnismässigkeit 

im engeren Sinne), também entendido, em alguns casos, como mais a frente 

discutido, como Zumutbarkeit. Essa metodologia é utilizada para averiguar a 

constitucionalidade de atos estatais. 

                                                           
693 PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Staatsrecht II: Grundrechte. 28. ed. Heidelberg: C.F. 

Müller, 2012, p. 66. 
694 Ibidem, p. 67. 
695 Ibidem, p. 72. 
696 Ibidem, p. 73. 
697 Ibidem, p. 74. 
698 Ibidem, p. 74. 
699 ÁVILA, Humberto. A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de 

proporcionalidade. In: Revista Diálogo Jurídico, Salvador, v.1, n. 4, p. 28, julho; 2001. 
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São essas três subregras que se passa a examinar mais 

detalhadamentenas, nas próximas seções. 

 

5.2.2 Adequação 

 

O Ministro Gilmar Ferreira Mendes700, afirma que uma medida é adequada 

quando o “evento pretendido pode ser alcançado”, interpretação obtida da leitura 

da decisão do Tribunal Constitucional alemão701, mas, baseando-se nas 

observações de Virgílio702, “adequada é a medida que fomenta a consecução do 

objetivo”, porque o simples fato de uma medida ajudar na realização já a torna 

adequada. A diferença importante entre estas duas concepções é por, muitas 

vezes, não haver uma ideia muito precisa que permita saber se a medida vai 

realizar o objetivo ou não, porque ela pode surtir efeitos não esperados; nessa 

linha de raciocínio, quase nenhuma medida seria adequada – medida adequada 

deve ser aquela que fomenta o objetivo que se persegue. Também Pieroth703 usa 

a expressão fomentar (fördern), para caracterizar que a medida a ser adotada não 

necessariamente deve atingir o objetivo, mas o fomentar. 

 As normas sancionatórias são adequadas para promover as finalidades 

para as quais foram definidas, pois, do contrário, não haveria uma coerção para 

que o contribuinte agisse de acordo com o prescrito pela legislação tributária. 

Portanto, genericamente, à luz do princípio da proporcionalidade, a 

implementação de normas administrativas sancionatórias tributárias é adequada 

para promover os objetivos da legislação tributária, o princípio da segurança 

jurídica e outros princípios constitucionais. 

Segundo Ávila704, o exame da adequação deve ser feito sob três aspectos: 

“quantitativo (intensidade), qualitativo (qualidade) e probabilístico (certeza)”; cabe 

ao Administrador decidir por um meio que promova minimamente o fim, porque 

não se pode inviabilizar a eficiência do administrador. Caso o Administrador 
                                                           
700 MENDES, Gilmar Ferreira. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal: Novas Leituras. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, v.1, n. 5, p. 1-25, agosto; 
2001. 

701 BVerfGE. 30,292[316]. 
702 SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, 798 (2002); 23-

50. 
703 PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Staatsrecht II: Grundrechte. 28. ed. Heidelberg: C.F. 

Müller, 2012, p. 68. 
704 ÁVILA, Humberto. Proporcionalidade e Direito Tributário. Revista Direito Tributário Atual, n. 25. 

São Paulo: Dialética, 2011, pág. 93. 
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Público precisasse avaliar, de forma completa, se o meio utilizado atende aos 

aspectos de intensidade, qualidade e probabilidade para cada decisão tomada, 

dispenderia muito tempo no processo decisório e correria o risco de ser 

ineficiente. Não é esse o objetivo da avaliação do critério de adequação, porque, 

por exemplo, uma medida pode ser a mais adequada do ponto de vista da 

intensidade, mas não no ponto de vista da qualidade. Para o jurista, a relação de 

adequação pode ser analisada em três planos: “abstração/concretude, 

generalidade/individualidade e antecedência/ posteridade.”705 A adequação 

também deve ser analisada sob o aspecto do controle forte ou controle fraco706 

Machado707 entende que os artigos 145, §1º c/c art. 150, inc. II, da CF/88, 

são os fundamentos para que a finalidade da sanção tributária garanta que todos 

contribuam para o financiamento do Estado, na medida de suas possibilidades 

econômicas, conciliada com outras normas constitucionais. Nesse sentido, deve-

se punir o sonegador de impostos, porque sua conduta é reprovável e contraria 

um objetivo consagrado na Constituição. 

Sob a perspectiva delineada, conclui-se que não seria adequado o uso de 

sanções políticas para obrigar o contribuinte ao cumprimento de obrigações 

tributárias, pois se a finalidade da sanção é garantir a arrecadação tributária, ela 

não pode ser fomentada, visto que o contribuinte que sofre uma sanção política 

(tais como a negativa em conceder autorização para a impressão de documentos 

fiscais, a interdição do estabelecimento, a apreensão de mercadorias) fica 

impossibilitado de obter recursos para saldar os créditos tributários. Além disso, 

essas medidas violam o princípio da livre concorrência insculpido na Constituição.  

Esse é o sentido considerado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o 

decidido no Recurso Extraordinário nº 37.4981 – RS, relator Min. Celso de Mello: 

a decisão entendeu que o Poder Público não pode impor sanções políticas no 

Direito Tributário, com a finalidade de constranger o contribuinte inadimplente, 

porque há violação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade. As Súmulas 

70, 323 e 547 do STF são citadas.  

                                                           
705 ÁVILA, Humberto. Proporcionalidade e Direito Tributário. Revista Direito Tributário Atual, n. 25. 

São Paulo: Dialética, 2011, p. 95. 
706 Ibidem, p. 96. 
707 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Multas Tributárias, Proporcionalidade e Confisco. 

Revista Direito Tributário Atual, n. 27, São Paulo: Dialética, 2012, pág. 377. 
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A seguir, tem-se um exemplo de decisão em que o Tribunal de Impostos e 

Taxas analisou a não adequação da penalidade imposta: trata-se do Processo 

DRT-03-877723/2003708, compreendendo uma rede de supermercados que não 

havia corretamente escriturado em seus livros fiscais a centralização de sua 

escrituração. 

O RICMS/2000 de SP exigia que se fizesse anotação no livro fiscal do 

estabelecimento matriz (conforme determinam os arts. 102 e 96709) e no da filial. 

O contribuinte registrou a centralização somente no livro do estabelecimento 

matriz, não no livro da filial, a qual foi autuada por não tê-la escriturado. Em 

julgamento, porém, o contribuinte argumentou que possuía um Regime Especial, 

em que constavam todas as filiais que tinham obtido a permissão para a 

escrituração centralizada; dessa forma, o AIIM foi cancelado. Realmente, nesse 

caso, a finalidade da punição não seria adequada ao caso concreto, porque a 

Secretaria da Fazenda foi informada, por meio do requerimento de Regime 

Especial, de que o Contribuinte estava apurando a sua escrita fiscal de forma 

centralizada. 

Portanto, não houve omissão de pagamento de imposto e também não 

houve ocultação de procedimento, mas apenas o não cumprimento de uma 

obrigação formal, que, por outro lado, havia sido cumprida, visto que o Regime 

Especial supria a obrigação acessória; o Fisco, ao conceder esse regime, não 

poderia alegar que a obrigação acessória não havia sido cumprida. Interessante 

destacar que as filiais que não haviam sido incluídas no Regime Especial e que 

fizeram a centralização sem a devida escrituração em seus livros tiveram seus 

AIIMs mantidos no TIT (exemplo é o processo DRT-03-44436/2008). 

Outro exemplo de inadequação da multa aplicada é o relatado na decisão 

de Câmara Superior referente ao processo Nº DRT-03-202831/2009, julgado em 

02/10/2012, cuja relatora, Dra. Maria Cristina Diniz Machado, entendeu pela 

recapitulação da multa aplicada para a alínea “e”, do inc. I, do art. 527, do 

RICMS/2000. A juíza interpretou ser a nova capitulação mais benéfica e 

                                                           
708 Disponível em <www.fazenda.sp.gov.br>. Acesso em: 17 dez. 2017. 
709 Artigo 96 - Os saldos devedores e credores resultantes da apuração prevista nos artigos 87 ou 

88, efetuada a cada período em cada um dos estabelecimentos do mesmo titular localizados 
em território paulista, poderão ser compensados centralizadamente, sendo o resultado, quando 
devedor, objeto de recolhimento único. Artigo 102 - A opção pela faculdade prevista no artigo 
96, a renúncia a ela e a alteração do estabelecimento centralizador serão efetuadas por meio 
de termo lavrado no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de 
Ocorrências de cada estabelecimento abrangido, que produzirá efeitos: 
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condizente com a situação de importação descrita nos autos, com a necessidade 

de recolhimento do ICMS por guia especial.  

A acusação tratada no processo era a de falta de pagamento do imposto 

por ter havido a importação de mercadorias do exterior sem seu recolhimento por 

guia de recolhimento especial (GRE), por ocasião do desembaraço aduaneiro. 

Tendo em vista que o mérito da ação estava sendo discutido no poder judiciário, 

caberia, no processo administrativo, somente a discussão da multa administrativa 

tributária e os juros. 

Em relação à multa, apesar das 148 alíneas previstas na legislação do 

ICMS de São Paulo, nenhuma alínea, segundo a Juíza Relatora, pareceu se 

adequar exatamente à situação em concreto, ou seja, a legislação tributária não 

possuía uma descrição que exatamente refletisse a situação analisada pela juíza. 

A solução encontrada por ela é um bom exemplo da aplicação da 

proporcionalidade em matéria administrativa, conforme será demonstrado. A 

multa, inicialmente imposta no Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM), fora 

capitulada no art. 527, inc. I, alínea “l” que estabelece: 

l) falta de pagamento do imposto, em hipótese não prevista nas demais 
alíneas deste inciso - multa equivalente a 150% (cento e cinquenta por 
cento) do valor do imposto;  

A Juíza Relatora entendeu que recapitulação para a alínea “e” era mais 

adequada: 

e) falta de pagamento do imposto, quando a operação ou prestação 
estiver escriturada regularmente no livro fiscal próprio e, nos termos da 
legislação, o recolhimento do tributo tiver de ser efetuado por guia de 
recolhimentos especiais - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) 
do valor do imposto;  

Considerando-se que a alínea “e” é própria para a importação e para o 

recolhimento do imposto por guia de recolhimentos especiais, conforme o caso 

relatado nos autos, conclui-se pelo acerto da decisão, tendo em vista que a 

aplicação da alínea “l” ao caso, mais gravosa, não seria adequada para uma 

empresa que não está obrigada à escrituração. Isso seria a aplicação de uma 

penalidade desproporcional e, além disso, uma quebra de isonomia, pois trataria 

igualmente empresas não obrigadas à escrituração com aquelas sujeitas à 

obrigação. 



242 
 

 

 Segundo Mariangela Gomes710, uma interessante recomendação ao 

legislador é, no momento de elaboração da norma, procurar verificar dados 

empíricos em relação a normas similares, ou nos casos de mudança para 

melhorias na legislação. Esse é o melhor momento para averiguar a eficácia711 

das normas sancionatórias e, a partir disso, concluir se a norma está atendendo a 

expectativa de tutelar o bem jurídico para o qual foi criada.  

 

5.2.3 Necessidade 

 

Quando uma medida é considerada adequada, preenche a primeira 

condição para o atendimento do princípio da proporcionalidade. Não basta que a 

medida seja adequada, ela deve também ser necessária.  Uma medida é 

necessária se não houver nenhuma medida alternativa que reúna as seguintes 

características: a) seja tão eficiente quanto à primeira medida; b) restrinja menos 

os direitos atingidos. 

Desse modo, uma medida é adequada se fomenta a consecução dos seus 

fins e é necessária se não houver alternativa tão eficiente quanto ela que restrinja 

menos os direitos; caso haja, a medida que o governo tomou não é necessária, 

logo ela não é proporcional, portanto é inconstitucional.  

Em outras palavras, para promover o objetivo O, o Estado adota a medida 

M1, que limita o direito fundamental P1. Se houver uma medida M2 que, tanto 

quanto M1, seja adequada para promover com igual eficiência o objetivo O, mas 

limite o direito fundamental P1 em menor intensidade, então a medida M2 torna a 

medida M1, utilizada pelo Estado, desnecessária. Essa fórmula corresponde à 

fórmula de otimização proposta por Vilfredo Pareto, conhecida como eficiência de 

Pareto.712 

O problema ao se analisar a necessidade é, ao contrário da adequação 

que se resolve com a pergunta se um meio é adequado para fomentar um fim, 

                                                           
710 GOMES, Mariangela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no direito penal. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 130. 
711 Sobre a questão da eficácia das normas sancionadoras, sugere-se a leitura da Seção 4.2 que 

trata do processo de gerenciamento de riscos recomendado pela OCDE para as 
Administrações Tributárias. O controle do número de multas, os tipos mais comuns, a 
efetividade do pagamento, e outros dados estatísticos oferecidos por esse processo poderão 
ser muito úteis na análise da eficácia das multas aplicadas e, por conseguinte, para a 
constatação de sua adequação aos fins pretendidos. 

712 ALEXY, Robert. Op. cit. Nota 664, p. 170, nota 222. 
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esta exigir que se faça uma comparação entre medidas em termos de eficiência e 

influência exercida sobre os direitos atingidos – comparação muito complexa, que 

exige conhecimentos normalmente não costumeiros ao jurista.  

Conforme comentado em relação à adequação, no julgamento do processo 

DRT-03-877723/2003713 da mencionada rede de supermercados, se fosse 

aplicado o critério da necessidade, dever-se-ia questionar se existe uma medida 

que possa produzir o mesmo efeito e provoque uma menor intervenção no direito 

fundamental. Em outras palavras, aplicar a penalidade no caso concreto é 

solução adequada e necessária? 

A título de esclarecimento, o ordenamento jurídico brasileiro entende que o 

direito à propriedade é um direito fundamental, nos termos do inc. XXII, do art. 5º, 

da CF/88. Por outro lado, a imposição de uma multa administrativa tributária é 

uma intervenção no direito fundamental de propriedade do contribuinte, por isso 

precisa ser devidamente justificada. Isso significa que precisa atender à 

proporcionalidade, o que implica também atender aos critérios de adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 

No Capítulo 4 do presente estudo, foram delineadas as diretrizes da OCDE 

as quais demonstram que a Administração Tributária deve utilizar-se de medidas 

proporcionais ao comportamento do contribuinte para obter maior eficiência em 

seus processos: antes de impor uma sanção administrativa tributária, deve-se 

analisar alternativas que evitem tal intervenção no direito à propriedade do 

contribuinte. 

A Lei do ICMS-SP, em harmonia com as diretrizes da OCDE, previu, nos 

termos do §2º, do art. 72714, a possibilidade de não lavrar o Auto de Infração nas 

situações previamente especificadas por disciplina estabelecida pela Secretaria 

da Fazenda do Estado de São Paulo. 

Tendo em vista a regulamentação do §2º, do art. 72, da Lei Estadual nº 

6.374/89, a Secretaria da Fazenda estabeleceu a Portaria CAT nº 115, de sete de 

                                                           
713 Disponível em <www.fazenda.sp.gov.br>. Acesso em: 17 dez. 2017. 
714 Artigo 72 - A administração tributária tem por atribuição fazer cumprir a legislação relativa aos 

tributos de competência estadual, devendo adotar, na sua consecução, procedimentos que 
estimulem o atendimento voluntário da obrigação legal, reduzam a inadimplência e reprimam a 
sonegação, tais como a educação fiscal, a orientação de contribuintes, a divulgação da 
legislação tributária, a fiscalização e a aplicação de penalidades. [...]   
§ 2º - Em observância aos princípios da eficiência administrativa e da razoabilidade, o Auto de 
Infração e Imposição de Multas pode deixar de ser lavrado nos termos de disciplina 
estabelecida pela Secretaria da Fazenda. 
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novembro de 2014 (publicada no DOE em oito de novembro de 2014), que 

disciplina o controle de qualidade antecedente à lavratura de Auto de Infração e 

Imposição de Multa. Destaca-se da referida Portaria o art. 10715, que regulamenta 

as situações que permitem a não lavratura do Auto de Infração. O §3º desse 

artigo prescreve que o AIIM deixará de ser lavrado em relação às infrações 

indicadas no Anexo Único desta Portaria. O item 2, do Anexo Único relaciona a 

infração de Falta de Anotação no Livro Modelo 6 relativa à opção de regime de 

tributação, bem como as infrações decorrentes da falta de anotação, desde que 

os demais procedimentos e obrigações referentes à opção tenham sido 

observados.  

Voltando ao exemplo do julgamento do processo DRT-03-877723/2003716, 

o contribuinte registrou a centralização no livro do estabelecimento matriz, mas 

não a fez no livro da filial, a qual foi autuada por não ter havido esta escrituração 

(conforme determinam os arts. 102 e 96, ambos do RICMS/2000). Com base na 

nova Portaria nº 115/2014, o Auto de Infração poderia ser evitado, se fosse feita 

uma notificação ao contribuinte, nos termos do item 2, do Anexo Único c/c §3º, do 

art. 10, todos da referida Portaria. Provavelmente, o contribuinte teria atendido à 

solicitação e teria sido evitada a lavratura do Auto de Infração. Logo, essa Portaria 

atende ao critério da necessidade, porque procura se assegurar de que Autos de 

Infração podem ser evitados, caso o contribuinte atenda as solicitações de 

regularização de seus documentos fiscais. 

A doutrina não é pacífica sobre a aplicação da sanção penal para crimes 

contra a ordem tributária porque, diferentemente dos crimes comuns, o agente 

dos crimes fiscais não é um sujeito que precisa ir para a cadeia para se submeter 

a um processo de ressocialização. Pelo contrário, Seixas Filho717 constata que os 

crimes fiscais são cometidos por indivíduos que possuem muito conhecimento em 

questões tributárias. Os autores de delitos fiscais são, em geral, pertencentes às 

classes sociais bem posicionadas na sociedade, que exercem atividades de 
                                                           
715 Artigo 10 - Mediante análise e decisão da Comissão de Controle de Qualidade e em 

obediência aos princípios da eficiência administrativa e razoabilidade, o AIIM poderá deixar de 
ser lavrado quando, cumulativamente: [...] 
§ 3º - O AIIM deixará de ser lavrado em relação às infrações indicadas no Anexo Único desta 
Portaria, mediante análise e decisão da Comissão de Controle de Qualidade, desde que 
atendidas, cumulativamente, as condições previstas nos incisos I, II e IV e nas alíneas “a” e “b” 
do inciso III do “caput”. 

716 Disponível em <www.fazenda.sp.gov.br>. Acesso em: 17 dez. 2017. 
717 SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. A concepção de fraude fiscal e sua sanção. Revista de Direito  

Tributário, São Paulo, n. 86, p. 103-107, 2003. 
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destaque, e que enxergam suas atividades ilícitas tributárias como simples 

negócios. 

A própria sociedade muitas vezes enxerga esses indivíduos como muito 

inteligentes e capazes de ludibriar o fisco. Logo, para sujeitos socialmente 

ajustados que desprezam a ordem jurídica existente, não faz muito sentido em 

submetê-los a longos períodos na cadeia. Principalmente considerando que o 

sistema prisional brasileiro tem enormes dificuldades de criar novas vagas para os 

já superlotados presídios. Por essa razão, é mais adequada a previsão de penas 

de prisão relativamente curtas, porém que não possam ser convertidas em penas 

alternativas e, por outro lado, a imposição de pesadas sanções pecuniárias718. 

É necessário um investimento em esforços para se aperfeiçoar a aplicação 

de um Direito Administrativo Sancionador, com o objetivo de se evitar a aplicação 

do Direito Penal719; opinião corroborada por Machado720,  para o qual o sistema 

penal brasileiro praticamente inviabiliza a aplicação de sanções penais, 

“especialmente em se tratando de penas patrimoniais, vale dizer, de multas, ou de 

penas prisionais de menor duração”.  

As sanções administrativas tributárias e as sanções penais tributárias 

voltam-se à repressão de atos ilícitos e também à sua prevenção, logo o diálogo 

entre o Direito Penal e o Direito Administrativo Sancionador pode “resultar em 

grandes avanços dogmáticos em ambos os campos”721. 

Considera-se que o legislador deve fazer o exame de necessidade sempre 

que for inserir normas sancionatórias penais visando combater os crimes 

tributários, tendo em vista que o Direito Administrativo Sancionador Tributário 

pode obter o mesmo resultado sem fazer uma intervenção tão invasiva quanto a 

prisão do contribuinte. 

                                                           
718 SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. A concepção de fraude fiscal e sua sanção. Revista de Direito  

Tributário, São Paulo, n. 86, p. 103-107, 2003. 
719 D’URSO, Luiz Flávio Borges. Menos Direito Penal e Mais Direito Administrativo Sancionador. A 

Proibição da Acumulação de Sanções. In: BLAZECK, Luiz Maurício Souza; MARZAGÃO 
JÚNIOR, Laerte Idalino (Coord.). Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 
2014, p. 206. 

720 MACHADO, Hugo de Brito. Crimes contra a ordem tributária. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 
17. 

721 COSTA, Helena Regina Lobo da. Direito Administrativo Sancionador e Direito Penal: A 
Necessidade de Desenvolvimento de uma Política Sancionadora Integrada. In: BLAZECK, Luiz 
Maurício Souza; MARZAGÃO JÚNIOR, Laerte Idalino (Coord.). Direito Administrativo 
Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 111. 



246 
 

 

Nogueira722 registra os argumentos favoráveis à criminalização da 

sonegação fiscal: pune-se o infrator porque desobedeceu às ordens do Estado, e, 

principalmente, porque, ao deixar de pagar, fraudulentamente, o tributo, impede 

que o Estado aplique o dinheiro em finalidades como saúde e educação, ou seja, 

não é o caso de uma prisão por dívida. Porém, Nogueira, apesar de concordar 

que existem razões de ordem pública que justifiquem a aplicação de uma sanção 

penal, entende que, na medida em que o Estado aceite o pagamento do tributo e 

o entenda como fundamento para extinguir a ação penal, demonstra questionar a 

necessidade da aplicação da sanção penal como medida necessária para 

combater a sonegação fiscal.  

Para atender o controle de proporcionalidade, uma medida, além de ser 

adequada e necessária, deve também atender ao requisito de ser proporcional 

em sentido estrito, porque nem toda medida que é adequada e necessária vai ser 

de fato proporcional; é possível que se perca mais do que aquilo que se ganha, 

num raciocínio quase que estritamente econômico. 

Demonstra-se esse raciocínio através do seguinte exemplo: no regime de 

substituição tributária, o fabricante deve recolher, antecipadamente, o ICMS que 

seria cobrado por ocasião da venda da mercadoria, por parte do varejista, ao 

consumidor final. Isso significa que uma montadora de veículos, ao vender o 

veículo para a concessionária, já recolhe, antecipadamente, o ICMS que seria 

cobrado da concessionária por ocasião da venda do veículo ao consumidor final.  

O STF, no julgamento da ADI 1851-AL, adotou uma interpretação restritiva 

do §7º, do art. 150, da CF/88, que trata do fato gerador presumido e dá 

fundamentação legal para a implantação do regime de substituição tributária. 

Essa interpretação resultou na decisão de que a restituição do imposto cobrado 

por antecipação, na chamada substituição tributária “para a frente”, deve ser 

efetivada somente quando o fato gerador presumido não ocorrer. Para os casos 

em que a base de cálculo real do fato gerador for menor do que a presumida, o 

Estado não é obrigado a devolver o imposto cobrado a mais.  

Assim, o STF considerou a substituição como medida adequada, pois, nas 

situações em que os produtos são homogêneos, é possível a presunção relativa 

                                                           
722 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 14. ed, São Paulo: Saraiva, 1995, p. 

206-207. 
 



247 
 

 

de um valor médio de venda a consumidor final; essa medida passa pelo teste de 

adequação. 

Essa medida também é aprovada pelo teste da necessidade, porque, tendo 

em vista fortes indícios de sonegação do ICMS na cadeia econômica, há 

necessidade de se controlar, de forma eficiente, a ocorrência dos fatos geradores. 

O regime de substituição tributária atende a essa necessidade, visto que 

concentra a fiscalização em um pequeno número de fabricantes. Se isso não 

fosse possível, haveria enorme custo de fiscalização em todo o segmento 

varejista.  

Portanto, o regime de substituição tributária passaria pelo teste de 

adequação e necessidade. Porém, o fato de não se restituir o tributo pago a mais 

nos casos em que a venda efetuada pelo varejista for menor do que o valor 

presumido não atende ao princípio da proporcionalidade.  

Posteriormente, o STF reformulou seu entendimento exarado no 

julgamento da ADI 1851-AL, passando a admitir a restituição do tributo pago a 

maior, conforme decisão do STF no RE 593.849-MG.   

Dado o caráter de presunção relativa, a restituição do imposto pago a 

maior por meio da substituição tributária “para a frente” deve ocorrer em todos os 

casos nos quais o contribuinte que pagou a mais solicitar a restituição, porque 

não se pode justificar a negação com base em um favorecimento de uma justiça 

geral em detrimento de uma justiça individual. Se a ideia de proporcionalidade se 

restringisse somente aos elementos de adequação e necessidade, correr-se-ia o 

risco de se legitimar medidas equivocadas, como a não restituição do tributo pago 

a maior na substituição tributária “para a frente”. Para evitar este tipo de situação 

e não correr esse risco, existe o terceiro elemento: o sopesamento.  

 

5.2.4 Proporcionalidade em sentido estrito 

 

A proporcionalidade em sentido estrito abrange o conceito de 

sopesamento. 
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5.2.4.1 Sopesamento 

 

A distinção entre regras e princípios é a base da teoria da fundamentação 

de Alexy723 no âmbito dos direitos fundamentais. Em harmonia com o pensamento 

do jurista, o presente estudo entende que princípios são mandamentos de 

otimização e a medida devida de sua satisfação não depende somente das 

possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas, ao passo que as 

regras são normas, que são sempre satisfeitas ou não satisfeitas724.  Uma colisão 

entre regras deve ser solucionada por meio de uma inclusão de cláusula de 

exceção ou pela declaração de invalidade de uma das regras725. Registre-se 

posição doutrinária divergente726 que entende que, em alguns casos, as regras 

entram em conflito sem que percam sua validade, em outras palavras, também na 

colisão entre regras é possível a utilização do sopesamento para a resolução do 

conflito. 

Enquanto que, nas colisões entre regras, o conflito se resolve na dimensão 

da validade, na colisão entre princípios um deles terá de ceder, porém não 

significa que será declarado inválido e nem que uma cláusula de exceção será 

incluída, mas sim que um princípio terá precedência sobre o outro. Isso ocorre 

porque os princípios têm pesos diferentes e aquele que demonstrar maior peso no 

caso em concreto prevalecerá sobre o outro.727 Com posição divergente, há 

doutrina que entende que a dimensão de peso não é atributo empírico dos 

princípios. O juízo valorativo do aplicador do direito é que atribui a importância 

concreta às razões e aos fins a que os princípios fazem referência728. 

Para ilustrar o que se pretende, verifica-se o caso em que o Tribunal 

Constitucional alemão729 teve de decidir se um acusado de grave crime, tendo em 

vista sua situação de saúde ser precária, deveria ou não comparecer em uma 

audiência pública.  

                                                           
723 ALEXY, Robert. Op. cit. Nota 664, p. 85. 
724 ALEXY, Robert. Op. cit. Nota 664, p. 90. 
725 ALEXY, Robert. Op. cit. Nota 664, p. 92. 
726 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12. 

ed., ampl. e atual. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 53. 
727 ALEXY, Robert. Op. cit. Nota 664, p. 93. 
728 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12. 

ed., ampl. e atual. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 59. 
729 BVerfGE 51, 324. 
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Os princípios colidentes nesse caso seriam: (P1) direito à vida e à 

integridade física e (P2) operacionalidade do Direito Penal. Segundo Alexy730, há 

quatro possibilidades de decisão a partir de uma colisão entre princípios: (a) P1 P 

P2 – o princípio P1 prevaleceria sempre sobre P2, ou seja, o réu não poderia 

jamais ser levado à audiência; (b) P2 P P1 – o princípio P2 prevaleceria sempre 

sobre P1, ou seja, o réu sempre seria levado à audiência. (c) (P1 P P2) C – P1 

prevaleceria sobre P2 sob as circunstâncias C, ou seja, o réu não seria levado à 

audiência sob as circunstâncias C. (d) (P2 P P1) C – P2 prevaleceria sobre P1 

sob as circunstâncias C e o réu seria levado à audiência. 

Não há prevalência absoluta entre princípios. Em artigo publicado na Folha 

de São Paulo, Martins731 posicionou-se contra o aborto citando o art. 5º, da CF/88 

"[...]a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade[...]". A partir dessa ordem, ele conclui que o constituinte, ao elaborar 

a Carta Magna, está criando uma hierarquia: a) vida; b) liberdade; c) igualdade; d) 

segurança e e) propriedade; se houver uma colisão entre o a) e o b), o a) ganhou, 

pois a vida sempre ganha da liberdade, a liberdade sempre ganha da igualdade e 

a propriedade está em último lugar. Desse modo, fundamentou sua tese de que o 

aborto é proibido em todos os casos, segundo a qual, "P1 prevalece sobre P2 que 

prevalece sobre P3 que prevalece sobre P4 que prevalece sobre P5", portanto 

não há necessidade de sopesar, pois está predeterminada uma ordem de valores, 

de forma que as colisões sejam resolvidas dessa forma. 

Caso fosse adotada a solução proposta pelo jurista, o caso citado do 

jogador Garrincha teria sempre uma solução única, ou seja, a liberdade de 

expressão sempre predominará sobre o direito à privacidade. Não é o que deve 

acontecer, porque esse tipo de conflito só pode ser resolvido no caso concreto e 

não em abstrato.  

  Voltando a discussão da decisão do Tribunal Constitucional alemão sobre o 

caso da colisão entre operacionalidade do Direito Penal e o direito à vida e à 

integridade física, como o entendimento deste estudo, em harmonia com a 

doutrina de Alexy732, é de que não há prevalência absoluta entre princípios, 

                                                           
730 ALEXY, Robert. Op. cit. Nota 664, p. 96-97. 
731 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Aborto, uma questão constitucional – 5/12/2003, Folha de 

São Paulo. Disponível em: 
<http://sistemas.aids.gov.br/imprensa/Noticias.asp?NOTCod=52468>. Acesso em: 10 jul. 2008. 

732 ALEXY, Robert. Op. cit. Nota 664, p. 96. 
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descartam-se as soluções do tipo (a) e (b) em que sempre há prevalência de um 

princípio sobre outro. Logo, somente as soluções do tipo (c) e (d) são aceitáveis, 

porque, na colisão de princípios, deve-se atribuir um peso maior a um deles 

sempre que houver razões suficientes para justifcar a prevalência de um sobre o 

outro, sob as condições fáticas e jurídicas específicas do caso concreto.   

Logo, para a discussão da modulação dos efeitos da decisão sobre a 

inconstitucionalidade de norma jurídica, descartam-se soluções que determinem 

sempre a prevalência de um princípio, por exemplo, o da segurança jurídica, ou o 

da reserva do possível ou o da proteção da confiança do contribuinte sobre outro 

princípio. Assim, a solução exige necessariamente um sopesamento entre os 

princípios envolvidos para determinar, no caso em concreto, qual prevalecerá 

sobre o outro.  

O recomendável na aplicação da lei do sopesamento é dividi-lo em três 

etapas. Na primeira etapa, seria avaliado o grau de não-satisfação ou não 

afetação de um dos princípios. Depois, em uma segunda etapa, seria avaliada a 

importância da satisfação do princípio colidente; na terceira e última etapa, seria 

avaliada se a importância da satisfação do princípio colidente justificaria a 

afetação ou a não-satisfação do outro princípio733. 

Alexy734 utiliza, como exemplo dessa análise em três etapas, a decisão do 

Tribunal Constitucional alemão do chamado caso Lebach. Tratava-se de um 

envolvido em um grave crime que estava prestes a ser libertado após conclusão 

de pena e, perto dessa data, seria transmitido pela televisão alemã um 

documentário sobre o crime com a divulgação nominal do acusado, o qual entrou 

com reclamação, informando que isso seria uma violação em seus direitos 

fundamentais e que o fato prejudicaria sua ressocialização.  

Em uma primeira etapa, o Tribunal Constitucional alemão constatou uma 

colisão entre o princípio (P1) proteção da personalidade, garantido pelo art. 2º, 

§1º, combinado com o art. 1º, §1º, da Constituição alemã, e o princípio (P2) da 

liberdade de informar por meio de radiodifusão, nos termos do art. 5º, §1º, 2 

também da Constituição alemã. Em uma segunda etapa, o Tribunal Constitucional 

sustentou uma precedência geral da liberdade de informar no caso de uma 

informação atual sobre atos criminosos, ou seja, (P2 P P1) C1. “Essa relação de 

                                                           
733 ALEXY, Robert. Op. cit. Nota 664, p. 594. 
734 ALEXY, Robert. Op. cit. Nota 664, p. 99. 
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precedência é interessante, porque nela se sustenta apenas uma precedência 

geral ou básica.”735 Em uma terceira e última etapa, o Tribunal Constitucional 

considerou que há precedência de P2 sobre P1 sob as circunstâncias C2, ou seja 

(P2 P P1) C2, composto por quatro condições: a) a repetição do noticiário sobre 

um grave crime; b) a ausência de interesse atual pela informação; c) trata-se de 

um crime grave; d) a divulgação dessa informação coloca em risco a 

ressocialização do réu. 

Criou-se, então, a regra em que as quatro condições são os suportes 

fáticos que culminaram com a decisão de proibição da veiculação do programa de 

televisão, regra chamada lei da colisão que estabelece a regra resultante da 

colisão de princípios o seguinte enunciado: Se o princípio P1 precede o princípio 

P2 sob as condições   

“(K) Se o princípio P1 tem precedência em face do princípio P2 sob as 
condições C, e se do princípio P1, sob as condições C decorre a 
consequência jurídica R, então vale uma regra que tem C como suporte 
fático e R como consequência jurídica: C -> R 
Uma formulação menos técnica seria: 
(K’) As condições sob as quais um princípio tem precedência em face de 
outro constituem o suporte fático de uma regra que expressa a 
consequência jurídica do princípio que tem precedência.”736 

Os direitos fundamentais possuem essa estrutura de princípio, e os 

princípios, em sua realização ao máximo, costumam gerar colisões. A solução 

deve ser obtida através do sopesamento para saber se o que se perde de um 

lado é compensado pelo que se ganha do outro lado. 

O sopesamento é subjetivo, mas a partir do momento em que se consolida 

um histórico constitucional e jurisdicional, a questão torna-se menos subjetiva.  

Rocha737 além de interessante apresentação das principais críticas ao 

sopesamento, registra que Alexy formulou sua teoria baseado na jurisprudência 

constitucional alemã. Esta, por sua vez, tinha como objeto uma Constituição com 

dispositivos bem genéricos relativos a direitos fundamentais, o que não é o caso 

da Constituição brasileira, que possui uma grande quantidade de regras.  

No entanto, apesar da Constituição brasileira conter muitas regras, o que 

evita a necessidade de trabalhar constantemente com a ferramenta do 

                                                           
735 ALEXY, Robert. Op. cit. Nota 664, p. 100. 
736 ALEXY, Robert. Op. cit. Nota 664, p. 99. 
737 ROCHA, Paulo Victor Vieira da. Teoria dos direitos fundamentais em matéria tributária: 

restrições a direitos do contribuinte e proporcionalidade. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 68. 
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sopesamento, há autores738 que reconhecem a necessidade da ponderação de 

princípios no ordenamento jurídico brasileiro e inclusive defende também a 

ponderação de regras, por não ser a ponderação um método privativo para a 

aplicação de princípios.  

Havendo um grande número de decisões precedentes que se utilizem do 

sopesamento, será possível a construção de um balizamento para as decisões 

posteriores. Portanto, não basta que uma medida seja adequada e necessária: é 

preciso que seja proporcional em sentido estrito, ou seja, a relação 

custo/benefício (em que está a proporcionalidade em sentido estrito) deve se 

mostrar vantajosa.  

Apesar de existir um conteúdo subjetivo no sopesamento, esse conteúdo 

não seria descontrolado. Ao se aplicar o sopesamento, há uma análise do que se 

perde e do que se ganha, quais são as implicações para os direitos fundamentais 

e se pondera se o que se perde vale a pena. Essa teoria é uma ferramenta 

meramente formal, complementada pela jurisprudência, que permite a 

solidificação do conceito. 

A teoria sobre o princípio da proporcionalidade é uma construção alemã739, 

recepcionada pelo direito brasileiro nos últimos anos. A teoria é uma construção 

doutrinária: ela decorre, logicamente, de uma característica dos princípios 

fundamentais, ou seja, por serem princípios, é necessário admitir que eles 

colidam; quando ocorre a colisão, é necessário que haja a restrição de um deles. 

Aqueles que não aceitam a afirmação de que os direitos fundamentais seriam 

irrestringíveis, precisarão, fatalmente, buscar critérios que norteiem a aplicação 

desses direitos. A proporcionalidade é um deles, pois é um método de controle 

um pouco mais razoável, tendo em vista a obrigatoriedade de se seguir a uma 

sequência lógica de perguntas.  

Para que se aplique regra a proporcionalidade, entretanto, nem sempre é 

necessário se fazer as três perguntas, pois essas guardam relação de 

complementaridade. Assim, se uma medida não é adequada, não há por que 

indagar se ela é necessária; ou, caso se considere adequada, mas não 

necessária, não é preciso indagar se é proporcional em sentido estrito.  

                                                           
738 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12. 

ed., ampl. e atual. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 52. 
739 SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, n. 798, 2002, p. 

32. 
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5.2.4.2 Suporte fático, âmbito de proteção e intervenção 

 

Segundo Virgílio,740 o suporte fático abstrato (Tatbestand) consiste nos 

fatos do mundo descritos no antecedente de uma determinada norma jurídica, e, 

com a realização desses fatos, implica determinada consequência jurídica, 

descrita no consequente da norma. O suporte fático concreto (Sachverhalt) 

significa a ocorrência no mundo dos fatos descritos abstratamente na norma 

jurídica, cuja consequência é a imputação jurídica prevista na norma. 

Por exemplo, na ocorrência do suporte fático, antecedente de uma norma 

de incidência tributária, e na ocorrência dos elementos desse suporte fático, 

automaticamente ocorrem as consequências jurídicas previstas na norma. Por 

exemplo, o suporte fático da norma de incidência tributária é constituído pelos 

elementos critério material, temporal e espacial, quando estes são preenchidos, 

ocorre a consequência jurídica: a relação jurídico-tributária consistindo em uma 

obrigação tributária: o sujeito ativo é o Estado; o sujeito passivo, o contribuinte; e 

o objeto de prestação dessa relação jurídica, o tributo. 

Para o caso de direitos fundamentais, o suporte fático é diferente. Como 

exemplo, tem-se o direito à propriedade, consagrado no inc. XXII, do art. 5º, da 

CF/88. O suporte fático desse direito é constituído por dois elementos: a) o que é 

protegido pelo direito fundamental, o chamado âmbito de proteção (AP). No caso 

do direito fundamental à propriedade, é a própria propriedade o bem jurídico 

protegido; b) a intervenção estatal, ou seja, contra o quê quer se proteger o direito 

fundamental? O que interessa ao presente estudo são os casos quando uma 

intervenção estatal (IE) significa a aplicação de uma sanção administrativa 

tributária. 

Para Robert Alexy741,  basta a existência do âmbito de proteção (AP) e da 

existência da intervenção estatal (IE) para a ocorrência do suporte fático. Para 

Virgílio742, no entanto, é necessário que também ocorra a não fundamentação 

constitucional (não-FC) para que sejam preenchidas as condições do suporte 

                                                           
740 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia.  2. 

ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 67. 
741 ALEXY, Robert. Op. cit. Nota 664, p. 306. 
742 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2. 

ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 75. 
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fático e que produza a consequência jurídica (CJx). Essa situação é representada 

por se (APx e IEx) e não-FCx, então CJx.  

Utilizando a fórmula proposta por Virgílio, o resultado é: o direito a 

propriedade é protegido pelo inc. XXII, do art. 5º, da CF/88, implicando que se 

propriedade é âmbito de proteção (AP) e a aplicação de sanção administrativa 

tributária é intervenção estatal (IE) e não há fundamentação constitucional (FC), 

vale a consequência jurídica (CJ) das normas que protegem o direito fundamental 

à propriedade. 

Virgílio743 classifica os doutrinadores em dois posicionamentos: aqueles 

que defendem um suporte fático restrito, ou seja, para os doutrinadores que 

entendem que determinadas condutas não estão incluídas no âmbito do direito 

fundamental e que, para esses casos, não é necessária uma justificação 

constitucional. Um exemplo para demonstrar a consequência de adotar tal 

posicionamento é o caso de se entender que o sigilo bancário não é protegido 

pelo direito à privacidade. Logo, para esses doutrinadores, o legislador é livre 

para criar uma norma que permita a quebra do sigilo bancário, sem haver a 

necessidade de uma justificativa constitucional. 

Esse não é o entendimento de Virgílio744, que defende um suporte fático 

amplo, com o qual concorda-se porque, ao defender esse suporte, desloca-se o 

foco da argumentação, ou seja, para aqueles que defendem um suporte fático 

restrito, há necessidade de se argumentar quais os critérios que devem ser 

adotados para excluir desse suporte determinadas condutas e qual o conceito de 

intervenção estatal que se aplica. Para os que defendem um suporte fático amplo, 

o foco da argumentação é deslocado para o momento da fundamentação da 

intervenção.  

A adoção de um suporte fático amplo está em harmonia com o conceito de 

uma proteção prima facie de um direito fundamental que, após a aplicação da 

proporcionalidade, se tornará uma proteção em definitivo, caso não seja feita uma 

fundamentação constitucional adequada 

Outro ponto de atenção, conforme esclarece Virgílio745, é a teoria interna, 

para a qual a definição do conteúdo e da extensão de cada direito fundamental 

                                                           
743 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2. 

ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 79. 
744 Ibidem, p. 94. 
745 Ibidem, p. 129. 
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não depende de fatores externos e não sofre influência de possíveis colisões 

posteriores com outros direitos. Isso significa que os direitos fundamentais 

definidos a partir do enfoque da teoria interna têm sempre a estrutura de regras. 

Os adeptos da teoria interna entendem que os direitos fundamentais não 

são absolutos, porque seus limites (limites imanentes) são implícita ou 

explicitamente definidos pela própria Constituição746. 

Segundo Virgílio747, a teoria externa pressupõe dois objetos: a) o direito 

fundamental em si; b) suas restrições que não possuem qualquer influência no 

conteúdo do direito fundamental. Essa distinção permite a aplicação do 

sopesamento como forma de solução das colisões entre direitos fundamentais. 

No presente trabalho, acata-se a posição de uma hipótese de incidência 

em que o âmbito de proteção é amplo (AP) e a intervenção estatal também (IE). 

Além disso, adota-se a teoria externa, nos moldes explicados por Virgílio. 

Conforme visto, ocorre a hipótese de incidência do direito fundamental do 

contribuinte à propriedade quando uma intervenção estatal sobre esse direito não 

tem fundamentação constitucional. Nesse caso, há violação de um direito 

fundamental e a medida estatal é nula. 

Virgílio748 leciona que o princípio é uma norma compreendida como 

mandamento de otimização, ou seja, garante prima facie a existência de um 

direito fundamental. Porém, devido à colisão entre esses direitos, haverá 

restrição, resultando no direito definitivo a ser aplicado ao caso em concreto, o 

qual, tendo como pressuposto a teoria externa, não é previamente determinado 

em abstrato e sim na situação em concreto. 

 Virgílio749 esclarece que, em geral, as restrições a direitos fundamentais 

são realizadas por regras. Por exemplo, o contribuinte tem o direito fundamental à 

propriedade, porém é restrito por meio da regra que determina que, quando há 

uma infração administrativa tributária, é aplicada uma sanção, a qual restringirá o 

direito fundamental do contribuinte à propriedade.  

Conforme tratado no Capítulo 3 sobre sanções tributárias, os elementos 

necessários para a ocorrência de uma infração administrativa são a tipicidade, a 

                                                           
746 Ibidem, p. 131. 
747 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 3. 

tir. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 138. 
748 Ibidem, p. 140. 
749 Ibidem, p. 141. 
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antijuridicidade e a culpabilidade. Havendo a ocorrência dos três elementos, 

aplica-se a consequência jurídica: a sanção. Portanto, a ocorrência ou não de 

uma infração administrativa tributária pode ser verificada pela aplicação de uma 

regra, ou seja, pela subsunção dos fatos necessários à caracterização do ilícito 

administrativo tributário à norma, no caso uma regra, em abstrato, que trata da 

ocorrência da infração tributária.  

 A regra que determina a aplicação da sanção administrativa tributária é 

uma restrição ao direito fundamental do contribuinte. No caso das sanções 

administrativas tributárias, quando o direito do contribuinte à propriedade é restrito 

somente por uma regra, tem-se a aplicação designada no Capitulo 3, de teoria da 

pena exata, ou seja, para cada infração cometida existe uma única penalidade 

prevista.  

No entanto, o direito fundamental também pode ser restrito por um 

princípio. Nesse caso, há colisões entre princípios e precisam ser decididos nos 

casos em concreto, por isso há necessidade de sopesamento para saber, no caso 

em concreto, qual princípio deverá prevalecer.  

Como exemplo, segundo o jurista Bitencourt750, o princípio da 

proporcionalidade foi recepcionado na Constituição Federal de 1988 em vários 

dispositivos, porém o mais interessante para o presente estudo é a exigência 

constitucional da individualização da pena (inc. XLVI, do art. 5º, da CF/88);  

significa que, adaptando-se o mandamento constitucional para o direito 

administrativo sancionador tributário, o contribuinte infrator, dentro de um conceito 

garantista de direito sancionador, tem o direito fundamental de ter sua sanção 

administrativa tributária graduada de forma individualizada, cuja sanção a ser 

aplicada seja proporcional à gravidade da infração praticada e ao grau de 

culpabilidade do contribuinte.  

Pelo exposto, conclui-se que a verificação da ocorrência ou não de uma 

infração administrativa tributária é feita por meio de uma norma da espécie regra, 

porque basta a verificação da ocorrência da tipicidade, antijuridicidade e 

culpabilidade para que seja imputada ao infrator a consequência jurídica prevista 

no ordenamento. 

                                                           
750 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. vol. 1, 23. ed. rev., ampl. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 69. 
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Porém, para que seja protegido o direito fundamental do contribuinte 

infrator de ser aplicada uma sanção que não viole o princípio da 

proporcionalidade, ou seja, uma sanção proporcional à gravidade da infração e à 

culpabilidade do agente, é necessário que seja feito o sopesamento nos moldes 

propostos por Alexy. No caso, há a colisão do direito fundamental do contribuinte 

à propriedade e, por outro lado, existe uma intervenção estatal nesse direito, 

tendo em vista a aplicação de uma sanção administrativa tributária pecuniária que 

atingirá o direito fundamental do contribuinte à propriedade. 

Essa intervenção só será válida se for justificada constitucionalmente. A 

justificativa constitucional está embasada no princípio da culpabilidade e no 

princípio da individualização da pena, portanto as teorias da determinação da 

pena constituem a melhor fundamentação constitucional para justificar o grau de 

intervenção estatal em cada caso em concreto. 

Resumindo, a ocorrência da infração é a verificação de uma regra. Já a 

determinação da penalidade de forma proporcional é o resultado de uma colisão 

de princípios. 

 

5.3 O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE 

 

Segundo Ávila751, a razoabilidade pode ser vista sob três aspectos:  a) 

equidade – exige uma harmonização da norma geral com o caso individual; b) 

congruência – exige uma harmonização das normas com suas condições 

externas de aplicação; c) equivalência – exige um exame da relação de 

equivalência entre a medida adotada e o critério que a dimensiona. 

Seguem três estudos de casos que tratam de diferentes aspectos do 

princípio da razoabilidade752: a) diminuições muito intensas (por atos estatais e 

omissões) das fortes preferências da pessoa em causa, o que impede a seleção 

e/ou o cumprimento mínimo de um plano de vida. Essas reduções afetam a 

fruição de direitos fundamentais que visam a proteção do livre desenvolvimento 

da personalidade, a livre determinação da sexualidade, a liberdade de escolha de 

uma visão de mundo e de uma religião, a liberdade de expressão no sentido mais 

                                                           
751 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12. 

ed., ampl. e atual. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 164. 
752 CLÉRICO, Laura. Die Struktur der Verhältnismässigkeit. Baden-Baden: Nomos, 2001, p. 226. 
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amplo, a liberdade política para eleger seus representantes, a liberdade de 

associação, o acesso à formação e a liberdade de educação, garantindo a 

inviolabilidade de subsistência à integridade física e psicológica, e a escolha da 

carreira. Sob essa ótica, seria insuportável (Unzumutbar) a condenação de uma 

pessoa que manteve, em seu quarto, relações homossexuais com outra pessoa 

adulta, devido ao fato de existir uma lei que proíbe tal relação sexual. Não se 

admite como uma fundamentação jurídica adequada aquela que justifique uma 

intervenção estatal em uma questão central da afirmação da autonomia da 

pessoa em causa, que não causará danos a outras pessoas e que seja justificada 

apenas pelas preferências externas de uma maioria; b) reduções muito intensas 

na autonomia política (deliberação, participação política), cujas fundamentações 

são feitas por intermédio de um consentimento ficcional em que as pessoas 

afetadas, na prática por razões discriminatórias, não são ouvidas. A 

fundamentação demanda que a pessoa participe no processo político para fazer 

valer seus interesses, porém, na prática, é impossível por razões de 

discriminação. A pessoa afetada não consegue participar do processo político que 

decidiu a redução de seus direitos de autonomia política, a qual permanece 

praticamente sem direito a voz, sem a participação eficaz. A irracionalidade 

(Unzumutbarkeit) reside na exigência de que o afetado aceite o efeito adverso; c) 

intensa redução da autonomia pessoal ou da autonomia política das pessoas 

afetadas por uma aparente visão imparcial, porém, na prática, essa avaliação é 

feita sem um exame crítico, formada por preconceitos e estereótipos arbitrários. 

Por exemplo, a promulgação de uma lei que determina que os pais deem suporte 

às filhas até a idade de 18 anos, sendo que para os filhos esse suporte deva ser 

até aos 21 anos, com a justificativa de que as mulheres casam mais cedo. Uma 

mulher que se sentir afetada por essa discriminação poderá interpor uma 

reclamação constitucional, alegando que essa discriminação é não razoável 

(Unzumutbar) porque baseada em uma visão preconceituosa. 

Como um exemplo da violação da relação de equivalência entre a medida 

adotada e o critério que a dimensiona, tem-se o caso do inc. I, do art. 44753, da Lei 

                                                           
753 Art. 44 Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas 

sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição: 
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, 
pagamentou ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa 
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Federal nº 9.430 de 27/12/1996, que dispõe sobre a legislação tributária federal, 

as contribuições para a seguridade social e o processo administrativo de consulta. 

Esse dispositivo, em sua redação original, determinava uma multa no valor 

de 75% do valor do tributo devido em razão do atraso do pagamento, ou seja, o 

contribuinte pagou o tributo, mas não recolheu a multa de mora. Tem-se, nesse 

caso, uma violação da razoabilidade como equivalência, pois não há uma relação 

razoável entre a aplicação de uma multa de 75%, pelo descumprimento de 

recolhimento de uma multa de mora de 20%, e o critério que dimensiona a 

infração cometida pelo contribuinte. 

Ávila alerta que o Tribunal Constitucional alemão 

(Bundesverfassungsgericht) considerava como sinônimos o princípio da 

proporcionalidade e o da razoabilidade [como exemplo de decisões: BVerfGE 16, 

147 (175); 30, 292 (316); 33. 240 (244); 37, 1(22); 57, 121(136); 78, 77(85 e ss.)], 

porém mais recentemente mudou seu entendimento para tratar o princípio da 

proporcionalidade como autônomo. No entanto, o Supremo Tribunal Federal tem 

utilizado a proporcionalidade e a razoabilidade como sinônimos754.  

A consideração de esses princípios serem sinônimos também é confirmada 

pela afirmação de que, muitas vezes, se utiliza indevidamente a ponderação para 

casos em que, na realidade, não há um conflito entre princípios755.  

Um exemplo de aplicação da razoabilidade pela Justiça Tributária da 

Alemanha é o julgamento pelo tribunal da Baviera756. Trata-se de uma empresa 

que vendeu dois caminhões e não recolheu o imposto IVA por entender que esse 

tipo de operação era isento da cobrança, pois o comprador era uma empresa 

austríaca, que gozava do benefício de pertencer à União Europeia. No entanto, a 

                                                                                                                                                                                

moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso 
seguinte; 

754 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário: de acordo com a Emenda Constitucional 
n. 51, de 14.02.2006. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 102. 

755 No original: “Der logische Anwendungsbereich, der alle Güter- bzw. Prinzipienkonflikte erfasst, 
ist damit deutlich weiter. Es ist aber wichtig zu sehen, dass selbst er nicht unbeschränkt ist; an 
dem Vorliegen eines derartigen Konflikts ist als notwendiger Voraussetzung für die Anwendung 
des Verhältnismässigkeitkeitsprinzips festzuhalten. Dies ist nicht selbstverständlich, weil die 
Terminologie, in der die Verhältnismässigkeitsprüfung regelmässig formuliert wird, so 
missverständlich ist, dass diese Prüfung scheinbar auch in Situationen vorgenommen warden 
kann, in denen gar keine Prinzipienkonflikt vorliegt.” (HUSTER, Stefan. Rechte und Ziele: Zur 
Dogmatik des allgemeinen Gleichheitssatzes. Berlin: Duncker und Humblot, 1993, p. 129). 

756 ALEMANHA. FG München 2. Senat, Urteil vom 24.09.2013, 2 K 570/11. Umsatzsteuerfreiheit 
von innergemeinschaftlichen Kfz-Lieferungen Disponível em: <http://www.gesetze-
bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?doc.id=STRE201370999&st=ent&showdoccase=
1&paramfromHL=true#focuspoint>. Acesso em: 17 set. 2015. 
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Administração Tributária considerou que a operação não foi comprovada como 

descrita pelo vendedor e o autuou. O tribunal deu razão para o Fisco, pois 

entendeu que os requisitos para comprovar a legitimidade da operação não foram 

cumpridos. A legislação estabelece que o vendedor deve apresentar ao Fisco: a) 

a cópia da fatura, b) um documento comercial que comprove a entrega no destino 

– o correspondente a um conhecimento de transporte; c) um recibo de 

recebimento do comprador ou seu mandatário; d) uma garantia do comprador ou 

de seu mandatário de que a mercadoria foi entregue na União Europeia.  

O Tribunal considerou que o vendedor não cumpriu com as exigências 

legais (itens b), c) e d), porque a identidade do mandatário não estava clara e 

nem a data da operação; a simples cópia do cartão de visita do comprador não é 

documento suficiente para identificação do mandatário: é necessária uma cópia 

do documento de identidade do comprador. O Tribunal entendeu que o vendedor 

não se cercou dos cuidados que um comerciante normal deveria tomar (seria 

protegido pela lei que estabelece o comprador como responsável pelo imposto, 

nos casos em que o vendedor se acercou de todos os cuidados).  

A Conclusão do Tribunal é que, na entrega intracomunitária de veículos, 

com a utilização de pagamento à vista, em dinheiro, o vendedor é responsável 

pela coleta de documentos que não deixem dúvidas sobre a identificação do 

adquirente ou de seu mandatário, sendo que essa preocupação deve ser 

executada dentro do princípio da razoabilidade.  

A decisão teve também como fundamento jurisprudencial a decisão do 

Bundesgerichthof757 de 14 de novembro de 2012, nº do processo XI R 17/12: 

1 Nos casos em que as diferenças entre a assinatura da pessoa que 
recebeu a mercadoria no comprovante de recepção da factura e com a 
assinatura no cartão de identificação implicam circunstâncias em que o 
vendedor tenha cuidados especiais quanto à identidade do suposto 
parceiro contratual e a pessoa recebedora. 2 A comprovação da prova 
da operação torna-se crítica quando o pagamento é feito em dinheiro, a 
mercadoria se trata de um veículo de alta qualidade e a operação é 
isenta de imposto por se tratar de operação intracomunitária. 3 A entrega 
intracomunitária de carro de alta qualidade com pagamento efetuado em 
dinheiro envolve um risco do mau uso do benefício fiscal. O vendedor 
deve, portanto, envidar todos os esforços, dentro do princípio da 
razoabilidade, para assegurar que o negócio mercantil não implique sua 
participação na evasão fiscal. 

Outra decisão de interesse é a do Bundesgerichthof758 de 16 de maio de 

2013, nº do processo II R 15/12, que entendeu não ser razoável (ou seja, violou o 

                                                           
757 Disponível em: <http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online>. 

Acesso em: 17 dez. 2016. 
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princípio da razoabilidade) a negativa de uma empresa que intermediava 

negociação de mercadorias na Internet (tais como Submarino, Bom negócio etc.) 

para fornecer dados sobre os usuários que negociaram mercadorias a partir de 

um determinado valor, com a justificativa que havia firmado um contrato de 

privacidade particular com seus clientes que impedia o fornecimento de dados a 

terceiros. 

O Fisco solicitou à empresa, com a finalidade de identificar vendas não 

declaradas, uma relação de vendedores que, num determinado período, 

realizaram operações comerciais no valor acima de 17.000 Euros. A notificação 

exigia os seguintes dados: a) nome, sobrenome, data de nascimento (se 

disponível) e endereço; b) caso fosse uma empresa, os dados que a identifiquem 

(no Brasil seria o CNPJ), endereço e e-mail; c) dados das operações comerciais 

realizadas, tais como tipo da mercadoria, quantidade, valor etc. 

A fundamentação do Fisco alemão é a de que tem por tarefa, em um 

Estado democrático de Direito, (com base no §3º, do art. 20, da Constituição 

alemã), a obrigação de realizar o lançamento de tributos, de forma a concretizar o 

princípio da capacidade contributiva (com base no art. 3º da Constituição alemã e 

art. 85 do Código Tributário alemão - CTA). A notificação feita pelo Fisco tem 

como base o art. 208, parágrafo primeiro, primeiro período, número 3 do CTA e é 

compatível com o princípio da razoabilidade. 

A fundamentação da decisão do Tribunal foi no sentido de que, com base 

no primeiro período, do parágrafo primeiro, do art. 93 do CTA, além das partes, 

outras pessoas físicas ou jurídicas têm o dever de prestar informações ao Fisco 

para que este possa cumprir sua finalidade de apurar informações relativas a 

fatos geradores do tributo. 

Para o conceito do princípio da razoabilidade, não é razoável exigir de 

alguém algo que interfere de modo intensivo em seus direitos fundamentais. Isso 

pode ser caracterizado por meio de cinco sinais: (i) a exigência de alguém (O 

Estado, uma pessoa) a uma pessoa para que (ii) esta aceite uma situação em que 

o Estado não cumpriu um dever – ou se omitiu – que teve como consequência (iii) 

que, sob o ponto de vista da pessoa, criou uma situação inaceitável para ela.  

Essa situação (iv) deverá ser reconhecida como inaceitável por um terceiro 

                                                                                                                                                                                
758 Disponível em: <http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online>. 

Acesso em: 17 dez. 2016. 
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(considerado como “pessoa argumentativa”) e (v) a não fundamentação dessa 

situação como resultado de um sopesamento, levando-se em consideração todos 

os princípios constitucionais colidentes e as circunstâncias do caso759. 

Com a finalidade de objetivar o princípio da razoabilidade, parte-se da 

premissa de que o cumprimento de um dever não é possível se ele for 

considerável inaceitável, insuportável. O procedimento de aceitação de um dever 

pode ser considerado inaceitável sob três óticas: a) da pessoa afetada; b) da 

sociedade em que a pessoa está inserida; c) de uma terceira pessoa, considerada 

imparcial e “argumentativa”.  

A exigibilidade do cumprimento de um dever também pode ser inexigível 

sob as mesmas três óticas. Como resultado, aquilo que sob a ótica de qualquer 

uma das três perspectivas não é aceitável, não pode ser exigível sob a ótica de 

qualquer uma das três perspectivas. A pessoa afetada pode exigir que o que não 

é aceitável sob a ótica dos outros, não deve lhe ser exigível. 

Sob a perspectiva do exposto, pode ser feita uma divisão dos casos claros 

e dos casos discutíveis em relação à proporcionalidade. Nos primeiros, há um 

consenso sobre o que é aceitável, construído sob as três óticas do que deve ser 

considerado aceitável. Os casos discutíveis devem ser resolvidos sob a ótica da 

pessoa argumentativa760. 

 

5.3.1 Violação do princípio da proporcionalidade (Zumutbarkeit) 

 

Não será considerado embaraço à fiscalização, quando a exigência do 

Fisco violar o princípio da proporcionalidade (razoabilidade - Zumutbarkeit). Como 

exemplo, tem-se a decisão da Justiça Tributária do Estado de Hessen, Alemanha, 

que considerou ser uma violação ao princípio da razoabilidade a exigência do 

Fisco feita à gerente de uma farmácia sobre os registros individuais e voluntários 

de vendas a dinheiro. Trata-se de uma decisão de 24.04.2013 (Processo nº 4 K 

422/12).  

Sobre os fatos: O responsável pela farmácia registrava, por intermédio de 

um aplicativo em seu PC, as vendas feitas a dinheiro, produzindo um arquivo 

eletrônico. A soma dos recebimentos diários em dinheiro era transferida 

                                                           
759 CLÉRICO, Laura. Die Struktur der Verhältnismässigkeit. Baden-Baden: Nomos, 2001, p. 228. 
760 CLÉRICO, Laura. Die Struktur der Verhältnismässigkeit. Baden-Baden: Nomos, 2001, p. 234. 
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manualmente no livro-caixa, base da contabilidade. O Contribuinte não atendeu à 

notificação do Fisco de apresentar o arquivo de controle eletrônico das vendas 

individuais de vendas à vista, apesar de apresentar um CD com dados de seu 

sistema de contabilidade.  

O Tribunal de Hessen considerou que a notificação fiscal não tinha base 

legal, porque o Contribuinte não era obrigado nem pela legislação comercial, nem 

pelo Código Tributário alemão e tampouco por nenhuma legislação específica a 

registrar essas operações individualmente. Essa exigência foi considerada não 

razoável e de difícil praticabilidade, devido ao elevado número de vendas diárias 

em dinheiro. Portanto, o procedimento adotado, de registrar diariamente os totais 

no livro caixa, desprezando os registros individuais, foi considerado suficiente, 

porque o arquivo de registros individuais de vendas não é exigível, com base no 

art. 147 do Código Tributário alemão. O fato de o registro de vendas individuais 

ser útil e interessante não é relevante. Fica, porém, à disposição do legislador a 

elaboração de uma legislação que exija esse tipo de obrigação, tendo como 

exemplo a legislação Austríaca. 

Outro exemplo em que a Justiça Tributária alemã considerou como 

violação do princípio da proporcionalidade (Zumutbarkeit) é o julgamento do 

BUNDESFINANZHOF, decisão de 14.3.2012, XI R 33/09761. 

O tribunal considerou que a obrigação acessória de um empresário em 

transmitir suas declarações de IVA às autoridades fiscais por via eletrônica é 

constitucional. A Administração Tributária, no entanto, deve aceitar o pedido do 

empresário para utilizar formulários oficiais em papel, para poder cumprir suas 

obrigações acessórias de declarar o imposto, no caso em que a transmissão 

eletrônica for, por razões econômicas ou pessoais, desproporcional 

(Unzumutbar). 

Um aspecto interessante dessa decisão é inicialmente devido à 

Administração Tributária ter esclarecido ao Contribuinte ser permitido o envio da 

declaração do IVA em papel nos seguintes casos: a) a empresa não estar em 

condições financeiras de realizar investimentos para a transmissão eletrônica dos 

dados; b) estar previsto o encerramento das atividades da empresa para um curto 

                                                           
761 Disponível em: <http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online>. 

Acesso em: 8 nov. 2017. 
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espaço de tempo; c) Estar previsto um upgrade de software/hardware em um 

curto espaço de tempo. 

A Administração Tributária não aceitou o pedido do contribuinte, por 

entender que a empresa pertence a um grupo empresarial de porte, que possui 

condições econômicas, hardware, software e acesso à Internet necessários e 

suficientes para cumprir as obrigações acessórias. No entanto, a Justiça 

Tributária não aceitou a argumentação da Administração Tributária alemã e 

decidiu que o contribuinte não é obrigado a se utilizar, para cumprir a obrigação 

acessória de transmitir eletronicamente os dados sobre a declaração do IVA, de 

hardware e software, bem como acesso à Internet de outras empresas do grupo. 

Como exemplo de decisão do TIT, em que se impediu a violação da 

razoabilidade e proporcionalidade: houve uma condição que foi adequadamente 

considerada no julgamento do processo DRT-04-863861-2010. O contribuinte foi 

autuado por ter creditado indevidamente por escrituração notas fiscais nas quais 

consta como destinatário estabelecimento diverso; as notas fiscais foram emitidas 

com o CNPJ e a Inscrição Estadual do estabelecimento matriz da empresa. Essa 

acusação está capitulada no art. 527, inc. II, alínea “j” c/c §§ 1º, 5º, 7º, 9º e 10º do 

RICMS/2000762.  

A Câmara Julgadora resolveu cancelar o AIIM relativo à acusação, após 

considerar a situação fática, porque entendeu que houve apenas um equívoco do 

contribuinte, conforme verifica-se na transcrição do voto vencedor: 

“Com efeito, o número do CNPJ e da inscrição estadual constantes no 
corpo das notas fiscais de que trata o item 1.1 não são da Autuada, mas 
sim de sua matriz. Tal fato, no entanto, não é suficiente para a 
caracterização do quanto mencionado no artigo 61, S 4°, item 1, do 
RICMS/2000, que trata de destinatário da mercadoria completamente 
diverso daquele que o registrar. Não é o caso dos presentes autos.  No 

                                                           
762 Artigo 527 - O descumprimento da obrigação principal ou das obrigações acessórias, 

instituídas pela legislação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços, fica sujeito às seguintes penalidades: [...] II – infrações relativas ao crédito do 
imposto: [...] j – crédito indevido do imposto, em hipótese não prevista nas alíneas anteriores, 
incluída a falta de estorno – multa equivalente a 100% do valor do crédito indevidamente 
escriturado ou não estornado, sem prejuízo do recolhimento da respectiva importância; [...] § 1º 
- A aplicação das penalidades será feita sem prejuízo da exigência do imposto em auto de 
infração e das providências necessárias à instauração da ação penal cabível, inclusive por 
crime de desobediência. [...] § 5º - Ressalvados os casos expressamente previstos, a 
imposição de multa para uma infração não excluirá a aplicação de penalidade fixada para 
outra, acaso verificada, nem a adoção das demais medidas fiscais cabíveis. [...] § 7º - A multa 
não pode ser inferior ao valor equivalente a 70 (setenta) UFESPs. [...] § 9º - As multas previstas 
neste artigo, excetuadas as expressas em UFESP, devem ser calculadas sobre os respectivos 
valores básicos atualizados observando-se o disposto no artigo 565. § 10 - O valor das multas 
deve ser arredondado, com desprezo de importância correspondente a fração da unidade 
monetária.  
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caso vertente, não há noticia nos autos de que a mercadoria deixou de 
ingressar no estabelecimento da Autuada, localizado no endereço 
constante nas notas fiscais em questão, muito pelo contrário, a autuação 
ocorreu justamente pela indicação de nº de CNPJ e de inscrição 
estadual não coincidentes com os mesmos números que conferem com 
o endereço indicado, onde provavelmente a mercadoria ingressou. 
Nesses termos, resta claro que não há ofensa ao quanto disposto no 
artigo 61, S 4°, item 1, do RICMSI2000, que busca tutelar e punir 
situações em que a mercadoria segue para um determinado 
estabelecimento e é registrada em outro, o que definitivamente não 
ocorre no caso em tela. Ademais, com o artigo acima citado o legislador 
buscou evitar que o crédito de ICMS fosse utilizado em duplicidade, por 
estabelecimentos diversos. Neste pensar, levo em consideração, ainda, 
o fato de que a Autuada trouxe à baila as GIAS de sua Matriz, indicando 
que a mesma não se apropriou, no período em questão, do crédito 
advindo das notas fiscais que embasaram o item 1.1 do AIIM.”  

Pelas razões do voto vencedor, conclui-se não ser justificável, pelas 

circunstâncias descritas, se aplicar uma sanção no valor do imposto creditado, 

cumulativamente com uma multa de 100% do imposto, visto que, segundo a 

decisão recorrida, não houve prejuízo ao Erário; seria uma sanção claramente 

desproporcional. Este é um exemplo em que caberia alguma penalidade por 

descumprimento de obrigação acessória, pois o comportamento do contribuinte 

não esteve totalmente conforme com a legislação tributária. 

 

5.4 O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE EXCESSO 

 

Há autores que denominam o princípio da proporcionalidade 

(Verhältnismässigkeit) como princípio da proibição de excesso (Übermassverbot).  

O princípio da proibição de excesso (Übermassverbot), também chamado 

proporcionalidade, é guiado pelo princípio do Estado de Direito, segundo o qual 

uma intervenção na liberdade do cidadão só é justificada se o objetivo (a situação 

que se quer alcançar) é necessário ou indispensável763. 

Para se averiguar a proporcionalidade, é necessário que a medida e sua 

finalidade – pela qual a medida desencadeou uma intensidade da intervenção, 

bem como o valor e a necessidade do objetivado sucesso – estejam em uma 

relação de ponderação entre si. 764 

                                                           
763 No original “Aus dem Rechtsstaatsprinzip hat das Bundesverfassungsgericht auch das 

Übermassverbot, auch als Verhältnismässigkeitsgebot bezeichnet, abgeleitet”. (Klaus Tipke, 
Die Stuerrechtsordnung. Köln: Dr. Otto Schmidt, 1993, p. 232). 

764 No original “Um die Verhältnismässigkeit zu prüfen, müssen Müssen Mittel und Zweck - die 
durch das Mittel ausgelöste Schwere des Eingriffs sowie Wert und Notwendigkeit des 
bezweckten Erfolgs - zueinander in Verhältnis gesetzt und aneinander gemessen, 
gegeneinander abgewogen werden.” (TIPKE, Klaus. Op. cit. Nota 762, p. 232).  
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No mesmo sentido, constata-se outro autor alemão que, reconhecendo que 

a terminologia não é unânime, define a proibição do excesso (citando uma 

decisão do Tribunal Constitucional alemão) como “regras gerais para orientar 

todas as ações do governo que devem ser obrigatoriamente seguidas em um 

Estado de Direito”765. 

Para Klaus Stern766, o princípio da proibição de excesso será observado 

quando, dentre várias medidas disponíveis, a escolhida será aquela: a) que mais 

adequadamente atingir o objetivo (critério da adequação – Geeignetheit); b) que 

produzirá menos desvantagens (critério da necessidade – Erforderlichkeit); c) em 

que as vantagens obtidas superam as desvantagens (critério da 

proporcionalidade em sentido estrito). 

Segundo Stern767, para se averiguar a proporcionalidade em sentido estrito, 

é necessário averiguar se uma medida está em uma relação desproporcional com 

as desvantagens trazidas por ela. Em seguida, faz-se uma ponderação entre a 

finalidade e a medida para atingi-la. Se o resultado da ponderação significa que a 

medida é “excessiva”, “insuportável” (unzumutbar), então é inconstitucional.  

Klaus Stern trata o termo “insuportável” (unzumutbar) como não 

proporcional (unverhältnismässig). Stefan Huster768 também trata o termo 

razoabilidade (“Zumutbarkeit”) como a proporcionalidade em sentido estrito, bem 

como proibição de excesso, e proporcionalidade também como o mesmo 

princípio, tratando-se, apenas, de uma questão pura de terminologia. 

O entendimento de Ávila769 é que a proibição de excesso significa a 

proibição de uma excessiva restrição a um direito fundamental, ideia 

                                                           
765 No original “übergreifende Leitregeln allen staatlichen Handeln zwingend aus 

Rechtsstaatsprinzip gefolgert” (Klaus Stern. Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. 
Band 1. München: C.H Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1984, p. 861). 

766 STERN, Klaus. Op. cit. Nota 764, p. 866. 
767 STERN, Klaus. Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Band 1. München: C.H 

Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1984, p. 866.  
768 No original: “Es bleiben drei ‘klassichen’ Elemente der Geeignetheit, Erforderlichkeit (Gebot des 

muldesten Mittels) und Verhältnismässigkeit im engeren Sinne (Proportionalität, 
Angemessenheit oder Zumutbarkeit)” e em nota 148 o autor diz: “Die Terminologie ist 
uneinheitlich; vgl. dazu nur Hirschberg, Grundsatz, S. 11 ff. Allerdings erscheinen 
Verwechslungen zwischen den einzelnen Stufen des Verhältnismässigkeitsprinzips so gut wie 
ausgeschlossen, wenn jeweils erläutert wird, worin der Prüfungspunkt besteht. Solange dies 
klar ist, handelt es sich bei Fragen wie der, ob man besser von ‘Übermassverbot’ oder 
‘Verhältnismässigkeitsprinzip’ sprechen sollte, um einen Streit um Worte”. (HUSTER, Stefan. 
Rechte und Ziele: Zur Dogmatik des allgemeinen Gleichheitssatzes. Berlin: Duncker und 
Humblot, 1993, p. 97). 

769 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12. 
ed., ampl. e atual. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 157. 
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fundamentada na premissa de que todo direito fundamental tem um núcleo 

essencial, o qual não pode ser restrito por nenhuma medida.770 

O entendimento de Ávila se aproxima ao de Klaus Tipke porque ambos 

registram uma diferença entre o que se considera não razoável e não 

proporcional. Para Ávila o não proporcional é o resultado de uma ponderação 

(proporcionalidade em sentido estrito), que “investiga a relação entre a medida 

adotada, a finalidade a ser atingida e o grau de restrição causado nos direitos 

fundamentais atingidos”771 que é diferente da análise da não razoabilidade porque 

esta “investiga a relação entre duas grandezas ou entre uma medida e o critério 

que informa sua fixação”.772 

Apesar do presente estudo se concentrar apenas nas multas do ICMS com 

caráter punitivo, é importante registrar o exemplo de proibição de excesso 

descrito a seguir porque as multas punitivas do ICMS e as multas de mora são 

limitadas pelo princípio da proibição de excesso. 

Como exemplo de proibição de excesso, Ávila773 esclarece o ocorrido com 

a multa de mora de 60% sobre o valor do imposto devido, conforme estabelecido 

pelo art. 4º, da Lei Federal nº 8.620/93.774 Percebe-se que o valor da multa de 

mora atinge o direito constitucional à propriedade de forma excessiva e não 

devidamente justificada, portanto esta multa é inconstitucional. Na Idade Média, 

era comum a desproporcionalidade da sanção, pois seu objetivo era mostrar a 

superioridade do poder do soberano em relação aos súditos. No Estado 

                                                           
770 ÁVILA, Humberto. Multa de Mora: Exames de Razoabilidade, Proporcinalidade e 

Excessividade. In: ÁVILA, Humberto (Coord.). Fundamentos do Estado de Direito. Estudos em 
homenagem ao professor Almiro do Couto e Silva. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 158. 

771 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12. 
ed., ampl. e atual. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 189. 

772 Ibidem, p. 189. 
773 ÁVILA, Humberto. Multa de Mora: Exames de Razoabilidade, Proporcinalidade e 

Excessividade. In: ÁVILA, Humberto (Coord.). Fundamentos do Estado de Direito. Estudos em 
homenagem ao professor Almiro do Couto e Silva. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 158. 

774 Art. 4º As contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social ficarão sujeitas à 
multa variável de caráter irrelevável, nos seguintes percentuais, incidentes sobre os valores 
atualizados monetariamente até a data do pagamento: 

        I - dez por cento sobre os valores das contribuições em atraso que, até a data do pagamento, 
não tenham sido incluídas em notificações de débito; 

        II - vinte por cento sobre os valores pagos dentro de quinze dias, contados da data do 
recebimento da correspondente notificação de débito; 

        III - trinta por cento sobre os valores pagos mediante parcelamento, desde que requerido no 
prazo do inciso anterior; 

        IV - sessenta por cento sobre os valores pagos em quaisquer outros casos, inclusive por falta 
de cumprimento de acordo para o parcelamento e reparcelamento. 

        Parágrafo único. A multa prevista no inc. III aplica-se também às contribuições não incluídas 
em notificações de débito e que sejam objeto de parcelamento. 
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Democrático de direito, este está ultrapassado, no entanto, há, até hoje, situações 

de desproporcionalidade na aplicação de sanções tributárias.  

Outro exemplo775 de aplicação desproporcional da multa no direito tributário 

é o introduzido pela Lei Federal nº 9.430 de 27 de dezembro de 1996 que dispõe 

sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade social, o 

processo administrativo de consulta e dá outras providências. Em seu art. 44776, 

inc. I, a lei estabelecia uma aplicação de multa de 75% sobre a totalidade do 

tributo em atraso. 

Supondo que o tributo devido seja no valor de R$ 1.000.000 (um milhão de 

reais). Caso seja recolhido com um dia de atraso, haverá incidência de R$ 

3.300,00 (três mil e trezentos reais) correspondente à aplicação de multa 

moratória (0,33 % do tributo por dia de atraso) e haverá aplicação de 75% sobre o 

valor do tributo, correspondente à multa de ofício, resultando no valor de R$ 

750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).  

Com o procedimento acima adotado, tem-se uma multa punitiva 

correspondente a 200 vezes ao valor do prejuízo causado ao Erário (o de R$ 

3.300,00 pela falta de recolhimento no prazo do tributo). O próprio legislador 

reconheceu essa desproporcionalidade e resolveu alterar a lei para que a multa 

fosse aplicada somente sobre a diferença do tributo devido777.  

Com a nova redação, tem-se que a multa de ofício será sobre R$ 3.300,00 

resultando no valor de R$ 2.475,00. Nesse sentido poder-se-ia citar outros 

exemplos que comprovam a aplicação desproporcional das multas. 

Considerando que as sanções tributárias têm como finalidade, em sua 

grande maioria, a função punitiva, o estudo da proporcionalidade torna-se de 

                                                           
775 MENDES, Guilherme Adolfo. Multas tributárias e o princípio da consunção. Revista de Direito 

Tributário, São Paulo, n. 106, p. 129. 
776 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas calculadas 

sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição: 
I – 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; 

777 Nova Redação: Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes 
multas:  
I – de setenta e cinco por cento, sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos 
caso de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração 
inexata; 
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grande importância para que a sua aplicação não comprometa os demais 

interesses protegidos pelo ordenamento constitucional778.  

Como se procurou demonstrar, a discussão sobre os princípios da 

proporcionalidade, razoabilidade e proibição de excesso não é unânime na 

doutrina e também não é somente terminológica, porque se trata de exames de 

constitucionalidades diversos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
778 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2007, 

p. 65. 
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6 PROPOSTA, DE LEGE FERENDA, DE NOVA DOSIMETRIA PARA 
A DETERMINAÇÂO DAS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS 
TRIBUTÁRIAS PRESCRITAS PELA LEI DO ICMS-SP. 

A finalidade deste capítulo é sugerir que sejam criados na legislação do 

ICMS-SP dispositivos que possibilitem a aplicação, por parte da Administração 

Pública e do julgador administrativo e judicial, da penalidade prescrita em 

abstrato, pelo legislador, à situação em concreto, sempre respeitando os 

princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da eficiência e do direito à 

propriedade. 

Parte-se da premissa de que a responsabilidade por infrações tributárias é 

subjetiva, ou seja, depende sempre de dolo ou culpa do agente para que a 

infração seja caracterizada. É permitido ao Fisco a presunção da culpa mas não 

de dolo, cabendo ao contribuinte demonstrar que há motivos para a exclusão da 

culpabilidade. A proposta consiste na definição legal da responsabilidade 

subjetiva, na previsão de causas de exclusão da responsabilidade por infrações e, 

finalmente, na previsão de circunstâncias agravantes e atenuantes.   

As penalidades do ICMS-SP são definidas no RICMS/2000, Título III, 

Capítulo I, art. 527. O art. 527 possui 11 incisos e 148 alíneas.   

Do exposto, tem-se que o número de ilícitos previstos é enorme. Isso 

também é consequência da complexidade do ICMS o que acarreta, por outro 

lado, maiores chances do contribuinte cometer uma infração administrativa 

tributária.  

Essa situação é agravada quando se constata que cada Estado da 

Federação, bem como o Distrito Federal possui uma legislação própria para o 

ICMS. Para aqueles contribuintes que têm atuação nacional, o trabalho de 

administrar tantas legislações e obrigações acessórias é enorme e quanto às 

multas não é diferente. Isto implica dizer que uma mesma infração administrativa 

tributária pode ser punida diferentemente, dependendo do Estado, gerando uma 

violação ao princípio da isonomia.  

É importante registrar que, em alguns casos, devido a complexidade da 

legislação, existe a dificuldade do Auditor Fiscal em determinar a alínea e inciso 

corretos para capitular a infração, o que pode implicar o cancelamento do auto de 

infração.  
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Um exemplo do acima exposto é o julgamento do processo DRT-16-

555153/2010779. Nesse caso, contribuinte foi acusado de falta de pagamento do 

ICMS sob o fundamento de ter se creditado em relação à aquisição de 

mercadorias em momento anterior à entrada dos produtos em seu 

estabelecimento (alínea “l”, do inc. I, do art. 527, do RICMS/2000). 

O que ocorreu é que o contribuinte descumpriu obrigação acessória, 

portanto a acusação correta seria a de crédito indevido do imposto. As 

escriturações das notas fiscais em momento anterior à entrada da mercadoria no 

estabelecimento ocasionaram um desajuste na conta gráfica, que pode, em tese, 

até causar uma falta de pagamento de imposto (alínea “o”, do inc. V, do art. 527, 

do RICMS/2000). 

Portanto este é um exemplo de que a enorme quantidade de alíneas 

dificulta o trabalho da fiscalização muitas vezes confundindo o agente e 

acarretando a improcedência do auto de infração. 

É incontroverso que a legislação tributária é complexa. Nos casos em que 

o contribuinte é empresa de pequeno porte, sem o poder aquisitivo de sustentar 

um departamento jurídico especializado, esta situação fática deve ser levada em 

conta na demonstração de que o contribuinte foi diligente, ou seja, procurou 

seguir a legislação tributária, na medida de suas possibilidades. 

Portanto, esta situação, genericamente, não se aplica a empresas de 

grande porte. Há casos que a própria fiscalização tem dificuldade na adequada 

capitulação da penalidade, o que demonstra a necessidade de uma simplificação 

no sistema de multas. 

Como exemplo tem-se o julgamento do processo DRT-04-627810-2010. 

Trata-se de situação de conflito de incidência ICMS e ISS. O contribuinte vende 

softwares diretamente relacionados à venda de hardware. Para que o hardware 

funcione adequadamente, é necessário o fornecimento de serviços de 

customização e desenvolvimento, além de um software proporcionado pelo 

autuado. A fiscalização autuou o contribuinte sendo que a multa foi capitulada no 

art. 527, IV, alínea “a” do RICMS/2000780. 

                                                           
779 Tribunal de Impostos e Taxas. Disponível em <www.fazenda.sp.gov.br/tit>. Acesso em: 17 jun. 

2015. 
780 Artigo 527 - O descumprimento da obrigação principal ou das obrigações acessórias, 

instituídas pela legislação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços, fica sujeito às seguintes penalidades: (...) IV - infrações relativas a documentos 
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O Julgador de Primeira Instância Administrativa cancelou a acusação por 

entender que houve erro de acusação. A acusação deveria ser capitulada no art. 

527, I, alínea “c” do RICMS/2000781. Houve Recurso de Ofício e a Câmara 

Julgadora confirmou o entendimento do Julgador Monocrático. Houve Recurso 

Especial da Fazenda para a Câmara Superior que entendeu que a acusação 

correta é, o art. 527, I, alínea “c”, sendo que é possível ao órgão julgador poder 

corrigir a capitulação da multa sem necessidade de cancelamento do AIIM. 

Conforme demonstrado, o Fiscal autuante entendeu por uma capitulação, o 

Julgador Monocrático e a Câmara Julgadora entenderam por outra capitulação e 

o cancelamento do AIIM. A Câmara Superior concordou com a capitulação 

aplicada pelo Julgador Monocrático, porém decidiu pela manutenção do AIIM. 

Isso evidencia a dificuldade de aplicação da legislação referente às penalidades. 

Outro exemplo de complexidade da legislação é o julgamento do processo 

DRT-02-707826-2010. A acusação é de deixar de emitir notas fiscais de Serviço 

de Comunicação Modalidade 21 antes do início da prestação de serviços de 

comunicação (receita de veiculação de propaganda em site na Internet) emitindo 

notas ficais de serviço municipal. O tema referente à incidência do ICMS nessas 

situações é polêmico. A Juíza relatora da decisão de Câmara Julgadora entendeu 

que não havia incidência do ICMS na operação. Foi vencida, porém houve 

recapitulação da multa. O AIIM foi lavrado com a capitulação na alínea “a”, do inc. 

IV, do art. 527782 e recapitulado para a alínea “c”, do inc. I, do art. 527, do 

RICMS/2000783. 

                                                                                                                                                                                

fiscais e impressos fiscais: a) falta de emissão de documento fiscal - multa equivalente a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor da operação ou prestação; 

781 Artigo 527 - O descumprimento da obrigação principal ou das obrigações acessórias, 
instituídas pela legislação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços, fica sujeito às seguintes penalidades: I - infrações relativas ao pagamento do 
imposto: (...) c) falta de pagamento do imposto nas seguintes hipóteses: emissão ou 
escrituração de documento fiscal de operação ou prestação tributada como não tributada ou 
isenta, erro na aplicação da alíquota, na determinação da base de cálculo ou na apuração do 
valor do imposto, desde que, neste caso, o documento tenha sido emitido e escriturado 
regularmente - multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto;  

782 Artigo 527 - O descumprimento da obrigação principal ou das obrigações acessórias, 
instituídas pela legislação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços, fica sujeito às seguintes penalidades: (...) IV - infrações relativas a documentos 
fiscais e impressos fiscais: a) falta de emissão de documento fiscal - multa equivalente a 50% 
(cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação; 

783 Artigo 527 - O descumprimento da obrigação principal ou das obrigações acessórias, 
instituídas pela legislação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços, fica sujeito às seguintes penalidades: I - infrações relativas ao pagamento do 
imposto: (...) c) falta de pagamento do imposto nas seguintes hipóteses: emissão ou 
escrituração de documento fiscal de operação ou prestação tributada como não tributada ou 
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Para caracterizar, de forma objetiva, a complexidade da legislação, 

decisões divergentes de tribunais superiores (STJ e STF) ou respostas de 

consulta tributárias mostrando entendimento favorável ao contribuinte autuado, 

deveriam ser suficientes para demonstrar que o contribuinte foi diligente em seu 

comportamento. Essa demonstração de diligência deve excluir a culpabilidade e, 

por conseguinte, cancelar o Auto de Infração lavrado contra o contribuinte. 

administrativos ou judiciais, bem como respostas de consultas tributárias 

mostrando entendimentos diversos entre diferentes órgãos fiscais deveriam ser 

suficientes para caracterizar que a legislação tributária que trata do caso em 

concreto é muito complexa, por isso os órgãos julgadores e/ou as administrações 

tributárias não possuem um entendimento homogêneo.  

Antes de detalhar a proposta a ser apresentada, considera-se importante 

realizar um registro histórico do esforço latino-americano na codificação da 

legislação tributária. As ideias apresentadas na proposta foram inspiradas nas 

legislações produzidas pelas organizações que se aprofundaram na pesquisa de 

um Modelo de Código Tributário para a América Latina. 

A Organização dos Estados Americanos – OEA, conjuntamente com o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, lançou um programa conjunto 

de tributação OEA-BID; uma das metas era a criação de um modelo de Código 

Tributário para a América Latina, organizado por três juristas: Carlos Giuliani 

Fonrouge, Ramon Valdés Costa e Rubens Gome de Sousa, conforme leciona 

Teodorovicz784. 

O projeto elaborado pela OEA-BID teve como premissas: a) a formulação 

de proposições amplas para que possam ser adaptadas às exigências do 

ordenamento jurídico de cada país; b) a consideração de os países sul-

americanos possuírem características próprias sob o ponto de vista jurídico, 

econômico e social. Portanto, as soluções estrangeiras, por mais bem 

fundamentadas na doutrina e jurisprudência alienígenas, não podem ser adotadas 

                                                                                                                                                                                

isenta, erro na aplicação da alíquota, na determinação da base de cálculo ou na apuração do 
valor do imposto, desde que, neste caso, o documento tenha sido emitido e escriturado 
regularmente - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto; 

784 TEODOROVICZ, Jeferson. A importância histórica da codificação para os sistemas tributários 
latinoamericanos e os modelos de Códigos Tributários para a América Latina, Revista Direito 
Tributário Atual, n. 23, São Paulo: Dialética, 2009, p. 226.  
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sem uma necessária tarefa prévia de ajuste e harmonização com as 

características de cada país sul-americano.785 

O projeto tomou como inspiração os Códigos Tributários da Alemanha, 

México, Chile, Espanha e o Anteprojeto do Código Tributário Nacional 

(brasileiro)786. O Título III, do referido projeto, trata das infrações e sanções. Os 

autores do projeto entendem que na aplicação das infrações e sanções 

administrativas, apesar de essas normas não serem vinculadas ao Direito Penal, 

possam ser utilizadas, subsidiariamente, soluções clássicas do Direito Penal, 

derivadas de princípios comuns aplicáveis a todos os atos ilícitos e a todas as 

sanções jurídicas787.  

Por iniciativa da Associação Latino-Americana de Livre Comércio – ALALC, 

foram elaborados um estudo e uma análise comparativa entre as legislações em 

matéria tributária internas de alguns países e o Modelo de Código Tributário feito 

para o Programa Conjunto de Tributação OEA/BID. Esse trabalho foi traduzido e 

incluído no livro Direito Tributário Comparado. Concluiu-se que, em termos gerais, 

existem pontos importantes de convergência entre as diretrizes do Modelo de 

Código e as legislações utilizadas na comparação788. 

O estudo também ressalta a importância de se reconhecer a existência de 

soluções alternativas adotadas por outros ordenamentos jurídicos latino-

americanos, no sentido de abrir caminho de estudos para que cada Administração 

Tributária solucione seus problemas, buscando uma futura harmonização dos 

sistemas tributários regionais. Contudo, no estudo comparativo realizado, não 

foram abrangidos os dispositivos relativos às multas fiscais789. 

                                                           
785 FONROUGE, Carlos Maria Giuliani (Org.). Modelo de código tributário para América 

Latina: exposicion de motivos del modelo de código tributário para America Latina. Montevideo: 
[s.n.], 1967. Programa conjunto de tributacion OEA/BID, p.1. 

786 FONROUGE, Carlos Maria Giuliani (Org.). Modelo de código tributário para América 
Latina: exposicion de motivos del modelo de código tributário para America Latina. Montevideo: 
[s.n.], 1967. Programa conjunto de tributacion OEA/BID, p.5. 

787 FONROUGE, Carlos Maria Giuliani (Org.). Modelo de código tributário para América 
Latina: exposicion de motivos del modelo de código tributário para America Latina. Montevideo: 
[s.n.], 1967. Programa conjunto de tributacion OEA/BID, p.24. 

788 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Análise comparativa das normas 
substantivas do modelo de código tributário com a dos códigos vigentes nos países-membros 
da ALALC. Associação Latino-Americana de Livre Comércio. Secretaria Geral da Organização 
dos Estados Americanos. Programa Conjunto de Tributação OEA/BID. Washingto D.C. 1970. 
In: NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Direito Tributário comparado. São Paulo: Saraiva, 1971, p. 253. 

789 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Análise comparativa das normas 
substantivas do modelo de código tributário com a dos códigos vigentes nos países-membros 
da ALALC. Associação Latino-Americana de Livre Comércio. Secretaria Geral da Organização 
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Conforme registrado por Teodorovicz790, o Instituto Latino-americano de 

Direito Tributário, por meio do Comitê de Resoluções, composto por renomados 

juristas latino-americanos, reconheceu, no encontro denominado de VI Jornadas 

Latino-americanas de Direito Tributário, a importância da elaboração do Modelo 

de Código Tributário para a América Latina e aprovou, por unanimidade, os 

dispositivos previstos no modelo. No entanto, houve a descontinuidade do 

Programa Conjunto de Tributação da OEA/BID, porque, dentre outros motivos, 

surgiram muitas dificuldades no processo integrativo latino-americano durante as 

décadas de 1970 e 1980.  

Porém, um novo esforço pela codificação de um modelo de Código 

Tributário foi efetuado pelo Centro Interamericano de Administrações Tributárias – 

CIAT791, organização internacional pública, sem fins lucrativos, que provê 

assistência técnica especializada para a atualização e modernização das 

Administrações Tributárias. Criado em 1967, conta, atualmente, com 40 países 

membros. 

Ao comparar o modelo da OEA/BID com o modelo CIAT, Teodorovicz792 

observa que o primeiro visava melhorar a eficiência dos códigos existentes, 

procurava orientar os países membros na codificação do Direito Tributário e 

preocupava-se com a harmonização fiscal, necessária ao processo integrativo 

regional latino-americano. Por outro lado, o modelo não tinha como objetivo a 

harmonização fiscal: o foco foi o aprofundamento da cooperação internacional 

visando a modernização e a eficiência da Administração Tributária. Desse modo, 

o Modelo CIAT é extensivo no trato da matéria tributária. 

A primeira versão do modelo elaborado pelo CIAT793 foi publicada no ano 

de 1997, motivada pela finalidade de estimular a produção legislativa em matéria 

                                                                                                                                                                                

dos Estados Americanos. Programa Conjunto de Tributação OEA/BID. Washingto D.C. 1970. 
In: NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Direito Tributário comparado. São Paulo: Saraiva, 1971, p. 254. 

790 TEODOROVICZ, Jeferson. A importância histórica da codificação para os sistemas tributários 
latino americanos e os modelos de Códigos Tributários para a América Latina, Revista Direito 
Tributário Atual, n. 23, São Paulo: Dialética, 2009, p. 226-227. 

791 Outras informações podem ser obtidas no sítio da instituição, na Internet: <www.ciat.org>. 
Acesso em: 12 jan. 2018. 

792 TEODOROVICZ, Jeferson. A importância histórica da codificação para os sistemas tributários 
latino americanos e os modelos de Códigos Tributários para a América Latina, Revista Direito 
Tributário Atual, n. 23, São Paulo: Dialética, 2009, p. 226-227. 

793 CIAT. Modelo de Código Tributario del CIAT: Un enfoque basado em la experiência ibero-
americana. Ciudadad de Panamá, 2015, p. 15. Disponível em: <https://ciatorg-
public.sharepoint.com/biblioteca/DocumentosTecnicos/Espanol/2015_Modelo_Codigo_Tributari
o_CIAT.pdf>.  Acesso em: 8 dez. 2017. 
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tributária para os países latino-americanos, cuja legislação tributária, em geral, é 

deficiente e extremamente complexa, o que acarreta uma enorme insegurança 

jurídica em vários países latino-americanos. O CIAT, nessa época, já vislumbrava 

a mudança de paradigma necessária de um sistema puramente punitivo para um 

com noção de serviço e assistência ao contribuinte incorporada na legislação 

tributária.  

Em 2006, foi publicada uma nova versão, contemplando mudanças 

tecnológicas ocorridas e a globalização econômica, que se difundiu em vários 

países. Finalmente, chegou-se à versão atual, publicada em maio de 2015, na 

qual foi baseada a presente proposta, com as devidas adaptações ao 

ordenamento e às práticas jurídicas brasileiras. 

 

6.1 RESPONSABILIDADE SUBJETIVA 

 

O presente trabalho posicionou-se, na Seção 3.1, no sentido da adoção da 

responsabilidade subjetiva em relação às infrações administrativas tributárias, 

tendo em vista ser essa a interpretação mais adequada do art. 136, do CTN. 

Logo, a responsabilidade sobre as infrações tributárias independe de dolo, porém 

a culpa é presumida, cabendo ao infrator comprovar a existência de exclusões de 

culpabilidade e antijuridicidade. 

Sugere-se a inclusão expressa, de dispositivos que reconheçam que as 

infrações tributárias administrativas, e são somente essas que são tratadas na Lei 

do ICMS-SP, somente são configuradas quando realizadas dolosa ou 

culposamente, incluindo-se nessa última as realizadas a título de simples 

negligência. Ressalte-se nessa sugestão o conceito de culpabilidade relativo ao 

dever de cuidado que todo contribuinte deve observar no cumprimento das 

obrigações tributárias principais e acessórias. No caso da responsabilidade por 

culpa, incluindo a simples negligência, cabe ao contribuinte provar que foi 

diligente, com a finalidade de excluir a sua responsabilidade.  

Especialmente no caso das empresas, a responsabilidade subjetiva será 

caracterizada quando for comprovado que, dentro da organização, violou-se o 

dever de cuidado. Se esse dever fosse cumprido segundo as regras internas de 

compliance, teria sido impedida a ocorrência da infração. No caso das pessoas 

jurídicas, não há necessidade de se determinar as responsabilidades concretas 
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dos prepostos ou administradores e demais pessoas envolvidas para que a 

infração seja caracterizada.  

A proposição apresentada coaduna-se com aquela desenvolvida no 

Capítulo 3, que tratou do conceito de culpabilidade da pessoa jurídica, concebido 

como defeito de organização e, também, com a ideia desenvolvida no Capítulo 4, 

que versou sobre a preocupação e os procedimentos que devem ser adotados 

pelo contribuinte para manter seu comportamento em conformidade com a 

legislação tributária. 

A preocupação com a responsabilidade subjetiva já existia na primeira 

versão do Modelo de Código Tributário para a América Latina, do qual se destaca 

o comentário de Fonrouge sobre o art. 73 do referido modelo, que previa 

expressamente tal responsabilidade. O jurista defendia a necessidade de haver 

dolo ou culpa para que fosse caracterizada a infração administrativa794. Destaca-

se dos comentários do jurista argentino o fato de que o projeto pressupunha em 

todos os casos a existência de dolo ou culpa, sendo esta constituída por 

negligência, imperícia, imprudência e também pela simples violação das leis ou 

regulamentos795. 

Para ele, apesar de se adotar a responsabilidade subjetiva, é possível o 

reconhecimento de exceções no sentido de aceitar que a legislação de cada país 

estabeleça infrações puramente objetivas, e também a inversão do ônus da prova 

para o contribuinte796. 

No Modelo de Código Tributário recomendado pelo CIAT também é 

adotada expressamente a responsabilidade subjetiva, conforme se observa da 

leitura do art. 161797 do referido Código. Interessante notar que, na versão anterior 

                                                           
794 FONROUGE, Carlos Maria Giuliani (Org.). Modelo de código tributário para América 

Latina: exposicion de motivos del modelo de código tributário para America Latina. Montevideo: 
[s.n.], 1967. Programa conjunto de tributacion OEA/BID, p. 26. 

795 FONROUGE, Carlos Maria Giuliani (Org.). Modelo de código tributário para América 
Latina: exposicion de motivos del modelo de código tributário para America Latina. Montevideo: 
[s.n.], 1967. Programa conjunto de tributacion OEA/BID, p. 26. 

796 FONROUGE, Carlos Maria Giuliani (Org.). Modelo de código tributário para América 
Latina: exposicion de motivos del modelo de código tributário para America Latina. Montevideo: 
[s.n.], 1967. Programa conjunto de tributacion OEA/BID, p. 27. 

797 Artículo 161. Responsabilidad subjetiva 1. Las infracciones tributarias se configuran y, por 
tanto, dan lugar a sanciòn, sólo si son realizadas dolosa o culpablemente, incluso a título de 
simple negligencia em atenciòn del deber de cuidado que ha de ser observado en el 
cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios. 2. En el caso de las personas jurídicas y 
colectividades o unidades económicas, las responsabilidad subjetiva se tendrá por configurada 
en el tanto se compruebe que, dentro de su organización interna, se há faltado al dever de 
cuidado que hubiera impedido la infraccíon, sin necesidad de determinar las responsabilidades 
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do Modelo, datada de 2006, não se adotava a responsabilidade subjetiva, 

conforme anexo comparativo elaborado pelo CIAT798, demonstrando a tendência 

da doutrina atual de acatar a responsabilidade subjetiva com a finalidade de 

atender melhor ao princípio da proporcionalidade.   

A responsabilidade subjetiva é adotada expressamente na legislação 

alemã, conforme se observa do art. 10799, da legislação sobre infrações 

administrativas alemãs (Ordnungswiedriegkeitsgesetz), a qual, em tradução livre, 

prescreve que apenas as ações intencionais podem ser punidas como infrações 

administrativas, exceto nos casos em que a lei, expressamente, determinar a 

punição com multa das ações culposas. Isso significa que a legislação alemã, no 

caso de nada ser especificado, assume que a infração é praticada com dolo; 

exceto nos casos expressamente previstos, em que será punida também a 

conduta culposa. As infrações administrativas na Alemanha submetem-se aos 

princípios aplicáveis às sanções penais alemãs, o que explica a semelhança da 

redação do art. 10, da lei de infrações administrativas alemãs, com a redação do 

art. 18, do Código Penal brasileiro. 

Importantes decisões na jurisprudência espanhola, conforme destacado na 

Seção 3.4.3, posicionaram--se a favor da aplicação da responsabilidade subjetiva 

às infrações administrativas. Atualmente, a Ley Generale Tributaria da Espanha 

prevê a responsabilidade subjetiva no art. 183800. 

Portanto, a inclusão expressa da responsabilidade subjetiva, além de estar 

em harmonia com o ordenamento jurídico tributário brasileiro, deixa a legislação 

do ICMS-SP mais compatível com a legislação espanhola e alemã e com o 

                                                                                                                                                                                

concretas de sus administradores, diretores, albaceas, curadores, fiduciarios y demás personas 
físicas involucradas, y sin perjuicio de éstas. 3. Las entidades o colectividades y los patronos 
en general son responsables por las sanciones pecuniárias aplicables a los ilícitos tributarios 
cometidos por sus dependientes en su actuación como tales en el tanto se comprueve su falta 
al deber de vigilancia sobre éstos que hubiera impedido la infracción, sin perjuicio de las 
responsabilidad personal de los sujetos indicados como partícipes. 

798 CIAT. Modelo de Código Tributario del CIAT: Un enfoque basado em la experiência ibero-
americana. Ciudadad de Panamá, 2015, p. 205. Disponível em: <https://ciatorg-
public.sharepoint.com/biblioteca/DocumentosTecnicos/Espanol/2015_Modelo_Codigo_Tributari
o_CIAT.pdf>.  Acesso em: 8 dez. 2017. 

799 No original: “§ 10 Vorsatz und Fahrlässigkeit 
     Als Ordnungswidrigkeit kann nur vorsätzliches Handeln geahndet werden, außer wenn das 

Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Geldbuße bedroht”. 
800 Artículo 183. Concepto y clases de infracciones tributarias. 

1. Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado 
de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra ley. 
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Modelo de Código Tributário adotado pelo CIAT, que por sua vez está em 

harmonia com as diretrizes da OCDE. 

 

6.1.1 Excludentes de responsabilidade 

 

Como consequência da adoção expressa da responsabilidade subjetiva, 

sugere-se a inserção na Lei do ICMS-SP de excludentes de responsabilidade tais 

como a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Também não haverá punição 

nos casos em que o contribuinte demonstrar que a infração ocorreu tendo como 

causa o estado de necessidade. Excluem-se de punição os casos em que o 

contribuinte demonstrar que foi posta a necessária diligência no cumprimento das 

obrigações tributárias. Entre outros pressupostos, será entendida como diligência 

necessária quando o contribuinte atuou observando os critérios manifestados pela 

administração tributária competente (por exemplo, seguindo o prescrito por 

Respostas à Consulta elaboradas pela Consultoria Tributária da Secretaria da 

Fazenda e disponíveis no sítio da Internet). Também será entendido como 

diligência necessária quando o contribuinte trouxer decisões contraditórias sobre 

o mesmo tema proferidas por tribunais superiores do Poder Judiciário, tratando 

das mesmas circunstâncias fáticas. Também será excluída a responsabilidade 

quando o contribuinte demonstrar a ocorrência da infração causada por 

deficiência técnica dos programas intormáticos de assistência disponibilizados 

pela administração tributária para o cumprimento das obrigações impostas aos 

contribuintes. 

A exclusão de ilicitude já é prevista no ordenamento jurídico brasileiro, 

conforme prescrito no art. 188, do Código Civil e no art. 23, do Código Penal. Em 

relação ao Direito Administrativo Sancionador Tributário, já discutido no Capítulo 

3, a aplicação dos princípios do Direito Penal não é automática.  

O julgador tributário deve, em observância à legalidade e tipicidade, excluir 

a responsabilidade nos casos expressos na legislação tributária; logo, é 

necessária a inclusão dos termos sugeridos na Lei do ICMS-SP. 

A exclusão da ilicitude por motivo do estado de necessidade do contribuinte 

está prevista hoje no ordenamento jurídico brasileiro: como abordado na Seção 

2.3, que analisou a interdependência entre as esferas administrativas e penais, 

discorreu-se sobre o caso da repercussão da sentença criminal absolutória no 
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processo administrativo. Conforme explanado, com base no art. 65, do CPP 

brasileiro, se a absolvição ocorrer por estado de necessidade, a decisão repercute 

no administrativo. 

Tendo em vista que o exposto só se aplica para as infrações tributárias que 

impliquem sanções administrativas tributárias cumuladas com sanções penais 

tributárias, o que se propõe no presente trabalho é se aplicar a excludente de 

estado de necessidade também às infrações administrativas tributárias que não 

se enquadram nos tipos penais.   

Especial menção deve ser feita às situações que, para este trabalho, 

demonstram cabalmente a boa fé do contribuinte e que hoje não são 

consideradas pela legislação do ICMS-SP. A primeira situação trata dos casos em 

que o contribuinte alega ter seguido o prescrito em Consulta Tributária, publicada 

no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 

A Fazenda não aceita tal alegação porque contraria o disposto no art. 106, 

da Lei do ICMS-SP801. Discorda-se desse entendimento e propõe-se a revogação 

de tal dispositivo, em nome do princípio da isonomia. Se, para um determinado 

contribuinte, em uma situação fática específica, é dada uma determinada 

interpretação da legislação, divulgada no sítio da Fazenda na Internet, todo 

contribuinte que provar estar na exata situação fática descrita pela Consulta 

poderá adotar o entendimento prescrito, não cabendo a discussão sobre 

responsabilidade por infração tributária. 

Em concordância com o exposto, tem-se o posicionamento de José 

Eduardo Soares de Melo802, para quem o contribuinte que for autuado poderá 

invocar, em sua defesa, a resposta dada pela Consultoria Tributária, como 

decorrência da aplicação do inc. III, do art. 100, do CTN. 

O segundo caso relativo à excludente de responsabilidade trata das 

situações em que a interpretação da legislação tributária é divergente até entre os 

tribunais superiores. Para este trabalho, as decisões devem se restringir ao STJ e 

STF, tendo em vista a grande diversidade de decisões contraditórias produzidas 

                                                           
801 Artigo 106 - A resposta aproveita exclusivamente ao consulente, nos exatos termos da matéria 

de fato descrita na consulta. 
Parágrafo único - A observância, pelo consulente, da resposta dada à consulta, exime-o de 
qualquer penalidade e exonera-o do pagamento do imposto considerado não devido, enquanto 
prevalecer o entendimento nela consubstanciado. 

802 MELO, José Eduardo Soares de. Processo Tributário Administrativo e Judicial. 2. ed. São 
Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 25-27. 
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diariamente pelas várias instâncias judiciais. Isso significa que, quando o 

contribuinte trouxer decisões recentes que demonstram que o assunto não está 

pacificado no STJ, ou no STF, ou entre ambos, a multa não é cabível. 

Por exemplo, em relação à industrialização por encomenda, há diversas 

decisões no STJ que entende haver incidência somente do ISS; por outro lado, o 

STF tem decidido pela incidência do ICMS. Enquanto não houver súmula 

vinculante a respeito, basta o contribuinte provar haver decisão do STJ ou do STF 

tratando de situação fática similar à sua, para a multa não ser aplicada, ou seja, o 

imposto pode ser cobrado, e o litígio continuará no Judiciário, se for o caso, 

porém a multa não pode ser aplicada, porque o contribuinte demonstra haver 

divergência até no STJ e STF. 

A recomendação proposta pelo Modelo de Código Tributário do CIAT, em 

seu art. 162803, é mais abrangente; apesar de ser mais favorável ao contribuinte, 

pressupõe procedimentos não existentes na legislação tributária paulista. Por 

exemplo, o art. 159, da LGT, prevê procedimentos para o tratamento do conceito 

de interpretação razoável da legislação tributária espanhola. Caso o contribuinte 

comprove que seu comportamento foi diligente, haverá exclusão da multa. 

                                                           
803 Artigo 162. Eximentes de responsabilidad. 1. Las acciones u omissiones tipificadas en las 

leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en los siguientes supuestos: a) 
Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidade de obrar en el orden tributario. b) 
Cuando concurra, caso fortuito o fuerza mayor. c) Cuando deriven de uma decisión colectiva, 
para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran assistido a la reunión en que se adoptó la 
misma. d) Cuando se ha actuado bajo subordinación jerárquica, siempre que la orden no 
revista el carácter de uma evidente infracción tributaria. e) Cuando se haya puesto la diligencia 
necessária en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre otros supuestos, se 
entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado 
amparándose em una interpretación razonable de la norma, o cuando el obligado tributário 
haya ajustado su actuación a los criterios manifestados por la Administración Tributaria 
competente. Tambíen se entenderá que há puesto la diligencia necesaria cuando se haya 
determinado o valorado elementos del hecho generador o de la base imponible con 
fundamento técnico suficiente, aunque luego se considere que há mediado error. f) Cuando 
sean imputables a una deficiencia técnica de los programas informáticos de assistencia 
facilitados, por la Administración Tributaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
2. Los obligados tributarios, que voluntariamente, sin que medie ninguna actuación de la 
Administración Tributaria, regularicen su situación tributaria o subsanen las declaraciones, 
autoliquidaciones, o solicitudes, de benefícios fiscales o de devolución o compensación 
presentadas com anterioridad de forma incorrecta no incurrirán en responsabilidade por las 
infracciones tributarias cometidas con ocasión de la presentación de aquéllas. Lo dispusesto en 
el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las posibles infracciones que puedan 
cometerse como consecuencia de la presentación incorrecta de las nuevas declaraciones, 
autoliquidaciones, o solicitudes. 
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Por um lado, entende-se razoável a adoção de procedimento semelhante 

ao prescrito pelo art. 159804, da LGT espanhola, com a finalidade de implementar 

a ideia de interpretação razoável da legislação tributária como causa de exclusão 

da responsabilidade por infração. Por outro lado, tendo em vista que o direito 

tributário atual possibilita enorme divergência de interpretação, a adoção de tal 

medida aumentaria o contencioso administrativo tributário porque muitos 

posicionamentos adotados pela Secretaria da Fazenda são contestados por 

renomados juristas, não sendo difícil a obtenção de pareceres que demonstrem 

uma interpretação razoável da legislação tributária. 

A título de exemplo, o crédito financeiro, defendido por juristas na 

discussão do princípio da não-cumulatividade do ICMS, trata de uma 

interpretação mais do que razoável da norma jurídica. Inúmeros AIIMs são 

lavrados devido à Fazenda paulista e também a todos os Estados e o Distrito 

Federal insistirem em manter a interpretação do crédito físico. No presente 

trabalho, pelo exposto, não se adota a sugestão de introduzir a exclusão de 

responsabilidade tributária por interpretação razoável por parte do contribuinte. 

                                                           
804 Artículo 159. Informe preceptivo para la declaración del conflicto en la aplicación de la norma 

tributaria. 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de esta ley, para que la inspección de los 
tributos pueda declarar el conflicto en la aplicación de la norma tributaria deberá emitirse 
previamente un informe favorable de la Comisión consultiva que se constituya, en los términos 
establecidos reglamentariamente, por dos representantes del órgano competente para 
contestar las consultas tributarias escritas, actuando uno de ellos como Presidente, y por dos 
representantes de la Administración tributaria actuante. 
2. Cuando el órgano actuante estime que pueden concurrir las circunstancias previstas en el 
apartado 1 del artículo 15 de esta ley lo comunicará al interesado, y le concederá un plazo de 
15 días para presentar alegaciones y aportar o proponer las pruebas que estime procedentes. 
Recibidas las alegaciones y practicadas, en su caso, las pruebas procedentes, el órgano 
actuante remitirá el expediente completo a la Comisión consultiva. 
3. A efectos del cómputo del plazo del procedimiento inspector se tendrá en cuenta lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo 150 de esta Ley. 
4. El plazo máximo para emitir el informe será de tres meses desde la remisión del expediente 
a la Comisión consultiva. Dicho plazo podrá ser ampliado mediante acuerdo motivado de la 
comisión consultiva, sin que dicha ampliación pueda exceder de un mes. 
5. Transcurrido el plazo al que se refiere el apartado anterior sin que la Comisión consultiva 
haya emitido el informe, se reanudará el cómputo del plazo de duración de las actuaciones 
inspectoras, manteniéndose la obligación de emitir dicho informe, aunque se podrán continuar 
las actuaciones y, en su caso, dictar liquidación provisional respecto a los demás elementos de 
la obligación tributaria no relacionados con las operaciones analizadas por la Comisión 
consultiva. 
6. El informe de la Comisión consultiva vinculará al órgano de inspección sobre la declaración 
del conflicto en la aplicación de la norma. 
7. El informe y los demás actos dictados en aplicación de lo dispuesto en este artículo no serán 
susceptibles de recurso o reclamación, pero en los que se interpongan contra los actos y 
liquidaciones resultantes de la comprobación podrá plantearse la procedencia de la declaración 
del conflicto en la aplicación de la norma tributaria. 
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A previsão de cláusulas de exclusão de responsabilidade é utilizada em 

outros ordenamentos jurídicos. Por exemplo, Tesauro indica que a legislação 

tributária italiana prevê expressamente situações de exclusão de 

responsabilidade805. 

Na Espanha, a sanção administrativa tributária é excluída nas seguintes 

situações:806 a) força maior – acontecimento imprevisto, ou previsto, porém 

inevitável, que impede o cumprimento das obrigações tributárias, tais como: 

incêndio, inundações, enfermidade grave etc.; b) interpretação razoável – o 

descumprimento é devido a uma interpretação das normas tributárias que, apesar 

de divergente da interpretação da Administração Tributária, pode ser considerada 

razoável. 

A título de exemplo, a excludente de força maior foi tratada no Tribunal de 

Impostos e Taxas em vários julgados, com decisões que dependem da situação 

fática-probatória apresentada. Por exemplo, em julgamento de Recurso Especial, 

nas Câmaras Reunidas, no processo DRT-08-105513/2003807, julgado em 10 de 

fevereiro de 2009, o Recurso da Fazenda Pública foi conhecido, porém seu 

provimento negado. Em decisão não unânime, o Acórdão entendeu que a 

acusação de crédito indevido por falta de apresentação de documentação que 

comprovasse a origem do referido crédito devia ser cancelada. Portanto, foi aceita 

a defesa interposta pelo contribuinte, com a alegação de que houve incêndio, 

informação levada ao Fisco antes da autuação.  Por conseguinte, tendo havido a 

ocorrência de caso fortuito e motivo de força maior, não foi possível ao 

contribuinte apresentar toda a documentação que pudesse comprovar o crédito 

de ICMS tomado. 

 

 

 

 

 

                                                           
805 TESAURO, Francesco. Instituições de Direito Tributário. Tradução de Fernando Aurélio Zilveti e 

Laura Fiore Ferreira. São Paulo: IBDT, 2017, p. 319. 
806 PÉREZ, Carlos Lamoca. Infracciones y sanciones tributarias: análisis crítico del nuevo sistema 

de infracciones y sanciones en la Ley General Tributaria. Madri: Centro de Estudios 
Financieros, 2005, p. 58-71. 

807 Acórdão publicado no sítio eletrônico da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 
Disponível em: <www.fazenda.sp.gov.br>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
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6.2 CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES 

 

Fonrouge808 nos explica que o art. 90 do Modelo de Código Tributário 

OEA/BID estabelecia o princípio da individualização da pena, de forma que, 

desde que fossem explicitadas nesse artigo, dever-se-iam levar em conta as 

circunstâncias agravantes e atenuantes que, por regra geral, são as soluções 

utilizadas no Direito Penal, mas podem ser utilizadas, desde que adaptadas, na 

dosimetria das sanções tributárias.  

Sanchez Huete809 leciona que as circunstâncias de graduação das 

penalidades são típicas do Direito Administrativo Sancionador e não do Direito 

tributário, porém admite-se que há características peculiares nas infrações 

Tributárias que fazem as normas sancionatórias do Direito administrativo 

sancionador tributário serem singulares. 

Nucci810 esclarece que as circunstâncias agravantes e atenuantes são 

genéricas e não fazem parte do elemento básico do tipo ou do elemento 

qualificador. Em harmonia com o entendimento de Nucci, Sanchez Huete811 

justifica o caráter genérico das circunstâncias de graduação das sanções 

administrativas tributárias porque o ordenamento sancionador deve se preocupar 

com o princípio da isonomia no tratamento das infrações.  

Segundo Sanchez Huete812, o que caracteriza as circunstâncias agravantes 

e atenuantes seriam: a) seu caráter eventual, ou seja, a infração existe, 

independentemente de não haver nenhuma agravante ou atenuante. Isso significa 

que a existência da infração é verificada pela simples ocorrência de seus 

elementos essenciais: tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade; b) o seu efeito 

na dosimetria da sanção a ser aplicada ao caso concreto. 

Conforme apontado na seção 3.5, o legislador prevê a pena em abstrato, 

porém, para atender ao princípio da individualização da penalidade, é necessário 
                                                           
808 FONROUGE, Carlos Maria Giuliani (Org.). Modelo de código tributário para América 

Latina: exposicion de motivos del modelo de código tributário para America Latina. Montevideo: 
[s.n.], 1967. Programa conjunto de tributacion OEA/BID, p.29. 

809 SÁNCHEZ HUETE, Miguel Ángel. La graduación de las sanciones em la nueva LGT. Madri: 
Marcial Pons, 2006, p. 26. 

810 NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. rev., atual. e ampl.  Rio de 
Janeiro: Forense, 2015, p. 133. 

811 SÁNCHEZ HUETE, Miguel Ángel. La graduación de las sanciones em la nueva LGT. Madri: 
Marcial Pons, 2006, p. 26. Ver também: BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito 
penal: parte geral. vol. 1, 23. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 787. 

812 SÁNCHEZ HUETE, Miguel Ángel. La graduación de las sanciones em la nueva LGT. Madri: 
Marcial Pons, 2006, p. 32. 
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levar em consideração as circunstâncias do caso concreto. Logo, as 

circunstâncias agravantes e atenuantes são as ferramentas do julgador para 

poder aplicar a penalidade adequada. 

As teorias da determinação das penalidades tratam das circunstâncias 

atenuantes e agravantes com a finalidade de obter a quantidade de pena a ser 

aplicada ao caso em concreto. A adoção da teoria da pena proporcional ao fato, 

como a mais adequada para a dosimetria das sanções administrativas tributárias, 

tem como consequência a preocupação na escolha de parâmetros objetivos que 

serão usados na dosimetria, porque essa teoria é voltada aos aspectos fáticos da 

norma de incidência da sanção administrativa tributária. 

Propõe-se que sejam consideradas pela Lei do ICMS-SP as seguintes 

circunstâncias agravantes: a reincidência, a extensão do dano causado ao Erário 

e a pratica da infração com dolo, fraude ou simulação. 

Considera-se reincidência sempre que o infrator comete uma nova infração 

do mesmo tipo dentro do prazo de cinco anos, contado a partir da data da 

sentença administrativa definitiva que o condenou pela primeira infração. O 

critério proposto a ser utilizado é de: a) aumento de dez por cento, caso a infração 

anterior seja relativa a descumprimento de obrigação acessória; b) aumento em 

vinte e cinco por cento, caso a infração anterior seja relativa a descumprimento de 

obrigação principal. 

Em relação ao dano causado ao Erário, o mesmo será determinado pela 

relação entre o imposto não declarado e o valor total do imposto que deveria ser 

declarado pelo contribuinte para aquele período de apuração. Logo, o critério 

proposto deve ser aplicado da seguinte maneira: Quando o dano causado ao 

Erário representar mais de 10% (dez por cento) e inferior a 25%, haverá um 

incremento de 10% no valor original da sanção; b) Quando o dano causado ao 

Erário representar mais de 25% (vinte e cinco por cento) e menos de 50% 

(cinquenta por cento), o incremento será de 15% (quinze por cento) no valor 

original da sanção; c) Quando o dano causado ao Erário representar mais de 50% 

(cinquenta por cento) e menos do que 75% (setenta e cinco por cento), deverá 

haver um incremento, na sanção de 20% (vinte por cento) no valor original da 

sanção; d) Quando o dano causado ao Erário representar mais que 75%(setenta 

e cinco por cento) haverá um incremento de 25% (vinte e cinco por cento) no 

valor original da sanção. 
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Finalmente, como última circunstância agravante que deve ser prevista 

pela Lei do ICMS-SP, propõe-se um incremento de 50% no valor original da 

sanção para os casos de dolo, fraude ou simulação. 

Os critérios propostos são semelhantes aos critérios utilizados pelo Modelo 

de Código Tributário do CIAT813. 

 

6.2.1 Reincidência 

 

No entendimento do presente estudo tem-se como parâmetro importante 

para a dosimetria da penalidade o comportamento de conformidade do 

contribuinte. Nesse sentido a reincidência ganha um peso muito importante para a 

avaliação desse comportamento. 

A reincidência como agravante da sanção administrativa tributária já era 

prevista no Modelo de Código Tributário OEA/BID, conforme nos leciona 

Fonrouge814. Para o professor, os artigos 74 e 75 do Código tratavam que a 

segunda infração deve ser do mesmo tipo da primeira, ou seja, a chamada 

reincidência específica. 

Tendo em vista utilização subsidiária de princípios do Direito Penal na 

aplicação da sanção administrativa tributária, é adequada uma breve análise 

sobre o inc. I, do art. 61815 do Código Penal que trata exatamente da reincidência. 

O julgamento do RE nº 453.000-RS, acórdão unânime, relator Ministro Marco 

Aurélio, j. 04.04.2013 pelo Plenário do STF, tratou do tema nº 114 – agravamento 

de pena por reincidência, de repercussão geral, e decidiu pela constitucionalidade 

do inc. I, do art. 61, do CP. 

Resumidamente, nesse processo, foram levantados pela Defensoria 

Pública os seguintes argumentos com a finalidade de se obter uma declaração de 

inconstitucionalidade do referido dispositivo do CP: a) Com base no princípio do 

non bis in idem, alegou-se que o réu não poderia ser apenado duas vezes pelo 
                                                           
813 CIAT. Modelo de Código Tributario del CIAT: Un enfoque basado em la experiência ibero-

americana. Ciudadad de Panamá, 2015, p. 165-168. Artigos 167 e 168. Disponível em: 
<https://ciatorg-
public.sharepoint.com/biblioteca/DocumentosTecnicos/Espanol/2015_Modelo_Codigo_Tributari
o_CIAT.pdf>.  Acesso em: 8 dez. 2017. Artigos 167 e 168. 

814 FONROUGE, Carlos Maria Giuliani (Org.). Modelo de código tributário para América 
Latina: exposicion de motivos del modelo de código tributário para America Latina. Montevideo: 
[s.n.], 1967. Programa conjunto de tributacion OEA/BID, p.28. 

815 Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam 
o crime: I - a reincidência; 
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mesmo fato porque já cumpriu a pena pelo mesmo crime e, nesse processo, essa 

antiga condenação lhe causaria um acréscimo de penalidade na dosimetria da 

reprimenda discutida no presente processo; b) A agravante da reincidência viola o 

princípio constitucional da individualização da pena, que não poderia ser afastado 

por legislação hierárquica inferior; c) Alegou-se também que, se em processo 

administrativo, como exemplo no Código Brasileiro de Trânsito, as punições não 

são acrescidas por causa da reincidência, portanto não seria justo a utilização do 

referido instituto na esfera penal; d) Além de um aumento de pena, a reincidência 

causa uma estigmatização do infrator, diferenciando-o dos demais, o que 

prejudica a ressocialização, que seria a finalidade oficial da pena. 

O acórdão pronunciou-se pela constitucionalidade do instituto pelas 

seguintes razões: a) Não há violação do princípio non bis in idem, nos termos do 

voto da Ministra Rosa Weber, porque o que ocorre é a valoração negativa da 

escolha do agente que decidiu por reincidir na conduta dolosa, o que justifica a 

maior reprimenda que é imposta pela sanção. Não se trata, portanto de uma nova 

sanção penal a um delito já praticado e punido.  Para embasar sua posição, a 

Ministra citou os seguintes acórdãos, do STF, que também decidiram por 

considerar que a reincidência não caracteriza um bis in idem: HC 94.816/RS – 2ª 

Turma – Rel. Min. Eros Grau – un. - j. 04.8.2009; HC 94.846/RS – 1ª Turma do 

STF – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – un. – j. 07.10.2008; HC 93.969/RS – 1ª 

Turma – Rel. Min. Carmen Lúcia – un.- j. 22.4.2009 e HC 73.394/SP – 1ª Turma – 

Rel. Min. Moreira Alves – por maioria - j. 19.3.1996; b) Não há violação ao 

princípio constitucional da individualização da pena. Ao contrário, leva-se em 

conta, justamente, o perfil do condenado, o fato de haver infringido a lei 

novamente, diferenciando-o daqueles que cometem a primeira infração penal; c) 

O sistema penal brasileiro prevê, em sua dosimetria, a reincidência de forma que 

o apenado que insiste nas práticas criminosas deve ser tratado com maior rigor. O 

voto do Ministro Marco Aurélio reconhece que a questão sobre a 

constitucionalidade do instituto na doutrina penal não é pacífica citando juristas 

contrários ao instituto, tais como Alberto Silva Franco, Eugênio Raul Zaffaroni, 

José Henrique Pierangeli, René Ariel Dotti e Cirino dos Santos. Os juristas 

favoráveis ao instituto são, entre outros, Miguel Reale Júnior, Guilherme de Souza 

Nucci, Ivanir Nogueira Itajiba e Celso Delmanto. Citou três acórdãos do STF que 

trataram da constitucionalidade do instituto:  HC 91.688/RS, 2ª Turma, Rel. Min. 
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Eros Grau, Diário da Justiça eletrônica de 26.10.2007; HC 73.394/SP, 1ª Turma, 

Rel. Min. Moreira Alves, Diário da Justiça de 21.03.1997; HC 74.746, 2ª Turma, 

Rel. Min. Carlos Velloso, Diário da Justiça de 11.04.1997; d) O ministro relator 

Marco Aurélio ressaltou que as consequências de eventual reconhecimento de 

inconstitucionalidade da reincidência repercutiriam em diversos institutos penais e 

processuais, bem como na fase de execução penal (por exemplo, na progressão 

de regime, nas penas substitutivas, no livramento condicional, na suspensão 

condicional do processo etc.). Isso poderia significar uma ameaça ao sistema 

criminal normativo em uma época de aumento sem igual da prática criminosa. 

Moraes816 leciona que a reincidência da infração deve ser levada em 

consideração para agravamento da sanção por revelar má-fé ou indisciplina do 

contribuinte. Didaticamente o jurista ensina que a reincidência é a repetição, por 

parte de um mesmo contribuinte, da infração. Classifica-se em reincidência 

genérica aquela que é a repetição, pela mesma pessoa, de infrações de natureza 

diversa e específica, que trata da repetição, pela mesma pessoa, de infração 

prevista no mesmo dispositivo legal. Para o jurista, a reincidência só ocorre 

quando a nova infração é praticada depois de transitada em julgado a decisão 

condenatória administrativa ou judicial relativa à infração anterior.  

 

6.2.2 Extensão do dano causado ao Erário Público 

 

A agravante do dano causado ao Erário procura sancionar com mais 

intensidade os casos em que o prejuízo causado ao Erário é proporcionalmente 

alto em relação ao imposto declarado pelo contribuinte, ou seja, procura-se 

analisar uma característica subjetiva de forma objetiva.  

A relação entre o imposto que não foi declarado em relação ao imposto 

total que deve ser atribuído ao contribuinte, ou seja, a soma do valor declarado 

com o valor não declarado, é que se torna o parâmetro para o agravamento da 

sanção.  

Por exemplo: o contribuinte “A” deveria ter declarado em GIA o valor de 

ICMS devido no mês de R$ 100.000,00. Porém declarou apenas R$ 30.000,00. A 

relação entre o não declarado e o que deveria declarar é computada da seguinte 

                                                           
816 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário. 3. ed. rev., aumentada e 

atual. v. 2. Rio de Janeiro: Forense,1997, p. 523. 
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forma: R$ 70.000 / R$ 100.000,00 = 0,7. Ou seja, nesse caso o valor que servirá 

de base para aplicar o agravamento da sanção é o de 70%. Portanto, no caso em 

concreto haverá um acréscimo de 20% no valor original da multa. 

 

6.2.3 Dolo, fraude ou simulação 

 

Nos casos de dolo, fraude ou simulação, a questão probatória é crucial. O 

Fisco não pode, em nenhuma hipótese, presumir a ocorrência dessa agravante. O 

art. 72817, da Lei nº 4.702/72 prescreveu o conceito legal de fraude em matéria 

tributária. A proposta do presente estudo é que, nesses casos, haja um acréscimo 

na multa de 50% (cinquenta por cento) no valor original da multa. 

 

6.3 CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES 

 

No Capítulo 4 desenvolveu-se a proposta de considerar os investimentos 

realizados pelo contribuinte com a finalidade de implantar medidas destinadas aos 

processos de controle interno que promovam a conformidade fiscal do 

contribuinte. Nesse ponto cabe reforçar a sugestão e a fundamentação 

apresentada no Capítulo 4 com as considerações a seguir. 

  

6.3.1 Grau de não conformidade da administração tributária com a 

metodologia TADAT 

 

Como já explicitado, a metodologia TADAT permite avaliar-se o grau de 

eficiência da administração tributária e sua aderência aos padrões de governança 

corporativa das entidades estatais.  

Não é coerente que as administrações tributárias por um lado exijam que 

seus administrados adotem o comportamento de conformidade se, elas mesmas, 

são avaliadas como inadequadas, ineficientes, o que significa que não dispõem 

de mecanismos que possibilitem a autorregulação do contribuinte de acordo com 

o padrão internacional. 

                                                           
817 Art. 72. Fraude é tôda 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. 
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A metodologia oferecida pela ferramenta TADAT proporciona uma 

padronização para a avaliação das Administrações Tributárias. É necessário ser 

desenvolvido um trabalho similar pelos organismos internacionais no sentido de 

se criar uma padronização que possa ser utilizada para avaliar o comportamento 

de conformidade dos contribuintes. Nesse sentido a atenuação das sanções 

administrativas tributárias poderia ser um índice que levasse em consideração a 

índice de conformidade do contribuinte conjugado com as notas obtidas pela 

Administração Tributária com base na metodologia TADAT.  

O resultado seria que uma Administração Tributária com elevadas notas no 

TADAT poderia usar somente o índice de conformidade do contribuinte para 

atenuar as sanções administrativas tributárias. Porém, uma Administração 

Tributária mal avaliada pelo TADAT, teria que acrescentar alguns pontos a mais 

na avaliação do índice de conformidade do contribuinte para que se possa 

atenuar as sanções administrativas tributárias em condições de igualdade com 

Administrações Tributárias mais proativas e com melhores serviços oferecidos 

aos contribuintes. 

 

6.3.2 Aplicação analógica de princípios penais 

 

O presente estudo considera possível a aplicação analógica de princípios 

penais no julgamento das sanções administrativas tributárias. Porém isso não 

deve ocorrer automaticamente. Aplica-se a analogia no caso em concreto. 

Com base no princípio do ne bis in idem, deve-se evitar que uma pessoa 

seja punida várias vezes por causa de uma conduta infracional. Nesse sentido, 

existe a ideia do concurso aparente de normas, princípio da consunção ou 

absorção, que significa haver “uma absorção de um ilícito ou infração por 

outro”818.  

O TIT tem aplicado o referido princípio em seus julgados. Como exemplo, 

tem-se a decisão de Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas no 

processo nº DRTC-I-854723-07819; nesse processo, o contribuinte foi acusado de 

cometer duas infrações: a) crédito indevido do ICMS não fundado em documento 

                                                           
818 OSÓRIO, Fabio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 5. ed. rev. atual. e ampl. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 350. 
819 Tribunal de Impostos e Taxas, disponível em <www.fazenda.sp.gov.br/tit>. Acesso em: 17 jun. 

2015.  
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fiscal, considerando que foi instado a comprovar a regularidade dos ditos créditos 

pela exibição das vias das notas fiscais; b) não exibição das vias das notas 

fiscais, embora tenha sido regularmente notificada e renotificada para sua 

apresentação. O voto condutor da decisão entendeu que a infração descrita no 

segundo item é meio para a consumação da infração descrita no primeiro, 

caracterizando, portanto, a absorção de uma pela outra; portanto o item 2 foi 

cancelado. 

Por outro lado, tem-se um interessante exemplo de como a aplicação de 

princípios do Direito Penal no Direito Administrativo pode causar debates, porque 

a matéria causa interpretações divergentes nos julgadores. No julgamento do 

processo DRT-04-711421-2010820, que tratava das seguintes infrações: a) item 1: 

crédito indevido pela não apresentação das primeiras vias da notas fiscais; b) item 

2: falta de exibição das primeiras vias das notas fiscais, o julgador de primeira 

instância entendeu que a infração descrita no item 2, de não apresentação de 

notas fiscais, foi absorvida pela infração de creditamento indevido do imposto por 

não apresentação das notas fiscais que justificassem a escrituração, por parte do 

contribuinte, no Livro Registro de Entradas dos mencionados créditos apenados 

no item 1. Desta forma, a infração do item 2 foi cancelada e a infração do item 1 

foi mantida. Em julgamento simultâneo do Recurso de Ofício, interposto pela 

Fazenda Pública, devido ao cancelamento do item 2, e do Recurso Ordinário, 

interposto pelo contribuinte em razão da manutenção do item 1, a Câmara 

Julgadora cancelou o item 1, porque, em seu Recurso Ordinário, o contribuinte 

trouxe as notas fiscais que foram objeto da autuação do item 1, de forma que os 

créditos foram validados. Quanto ao item 2, a infração foi cancelada visto que a 

Câmara Julgadora aplicou o princípio da absorção. 

Inconformada com a decisão, a Fazenda Pública interpôs Recurso 

Especial, visando a harmonização de jurisprudência e pedindo a reforma da 

decisão. A Câmara Superior não cancelou a infração descrita no item 2, tendo em 

vista que a infração descrita no item 1 havia sido cancelada. Portanto, foi 

adequada a decisão, por só se considerar absorção quando uma infração é 

absorvida por outra, restando a mais grave. No presente caso, a Câmara 

Julgadora entendeu pelo cancelamento das duas infrações, sendo que a segunda 

                                                           
820 Tribunal de Impostos e Taxas, disponível em <www.fazenda.sp.gov.br/tit>. Acesso em: 17 jun. 

2015. 
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era uma infração regulamentar que se consumou no momento em que o 

contribuinte foi notificado a apresentar a primeira via da nota fiscal de venda de 

mercadoria e não o fez.  

O STJ aplicou o princípio da consunção no julgamento do Recurso 

Especial nº 1.496.354-PR (Processo nº 2014/0296729-7). O acórdão teve como 

relator o Ministro Humberto Martins, com votação unânime. Trata-se de aplicação 

de multas isoladas cumulativamente, nos termos dos incisos I e II do art. 44, da 

Lei nº 9.430/96. A decisão entendeu que o inc. I, do art. 44, aplica-se aos casos 

em que a totalidade ou diferença do imposto não foi recolhida por falta de 

declaração ou declaração inexata. A multa cominada para este caso é de 75% 

(setenta e cinco por cento) do valor do tributo não recolhido. Por outro lado, a 

multa prevista no inc. II é relativa ao descumprimento das antecipações mensais 

do imposto de renda. O tribunal entendeu, adequadamente, que a falta da 

antecipação de pagamento da antecipação do tributo não configura, por si só, o 

não pagamento do mesmo, que será apurado anualmente e devidamente 

recolhido. Nesse sentido o tribunal entendeu que a multa prevista no inc. II, foi 

absorvida pela multa prevista no inc. I.  

 

6.4 SUGESTÕES PARA FUTUROS APROFUNDAMENTOS 

Ressalta-se que, por contornos definidos desde o início desse trabalho, 

propõe-se uma solução específica para a Lei do ICMS-SP. Como sugestão para 

futuros trabalhos, vislumbra-se o tratamento da questão da harmonização das 

penalidades previstas nas várias legislações estaduais para que não haja grandes 

discrepâncias entre penalidades cometidas pelo contribuinte em diferentes 

estados do país, isso porque, para não violar o princípio da isonomia, uma mesma 

infração ao ICMS não pode ser penalizada de forma muito diferente, dependendo 

do Estado em que ela foi cometida. 

Nesse sentido, poder-se-ia também realizar uma mudança no Código 

Tributário Nacional, de forma que limites pudessem ser definidos na aplicação das 

penalidades, assim como é previsto, por exemplo, no Código Tributário alemão. 

Portanto, o estabelecimento de tais limites proporcionará ao contribuinte um 

sentimento maior de segurança jurídica por parte do contribuinte. 

Também se entende necessário o estudo dos tipos administrativos 

sancionatórios tributários existentes atualmente na legislação. Espera-se que, no 
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futuro, esses tipos sofram um processo de simplificação, tendo em vista que a 

legislação atual é muito extensa, o que dificulta, muitas vezes, sua aplicação ao 

caso em concreto.  

Inspirado no modelo alemão, o julgamento da obrigação tributária principal 

e acessória deve ser realizado separadamente do julgamento da sanção 

administrativa tributária. Isso se justifica porque, por um lado, agiliza-se a 

inscrição na dívida ativa do tributo a ser cobrado, possibilitando sua execução 

fiscal. 

Por outro lado, permite-se uma melhor aplicação da Portaria CAT nº 

05/2008 que estabelece disciplina para comunicação ao Ministério Público 

Estadual de fatos que configurem, em tese, ilícitos penais contra a ordem 

tributária, contra a Administração Pública ou em detrimento à Fazenda do Estado. 

Hoje esse procedimento é realizado de forma descentralizada em cada Delegacia 

Regional Tributária. A proposta seria que o procedimento fosse centralizado, 

possibilitando ao contribuinte realizar uma defesa específica de forma a evitar um 

acúmulo de processos que não comprovam a ilicitude do contribuinte para efeitos 

penais e gerem uma ineficiência administrativa tanto para a Secretaria da 

Fazenda quanto para o Ministério Público e para o contribuinte. Esse 

procedimento centralizado também serviria de controle para o caso de revisão de 

procedimento fiscal de forma a melhor comprovar os casos de crimes tributários. 

Além disso, permite uma melhor aplicação do princípio da proporcionalidade e do 

non bis in idem às sanções administrativas tributárias e penalidades criminais 

porque estas estão relacionadas umas com as outras antes de serem 

efetivamente aplicadas.  

O julgamento da sanção administrativa tributária deve obedecer tanto a 

princípios tributários e subsidiariamente aos princípios penais. O resultado do 

julgamento das sanções administrativas tributárias deve ser consolidado com o 

resultado do julgamento da sanção penal tributária de modo que, atentando-se 

para o princípio da proporcionalidade, possa ser analisado uma possível absorção 

da sanção administrativa tributária pela sanção penal tributária ou o inverso821. 

                                                           
821 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2007, 

p. 384. 
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 7 CONCLUSÕES 

 

As normas sancionatórias são regras que contêm, em seu antecedente, a 

descrição de um ilícito. O ilícito é uma designação genérica de comportamentos 

que pressupõem a infringência a uma norma legal.  

Um dos mais importantes critérios para distinguir as normas sancionatórias 

é a sua finalidade. Isso posto, no presente trabalho somente foram analisadas as 

sanções punitivas, ou seja, sanções com caráter ressarcitório ou indenizatório não 

foram consideradas.   

As sanções que preenchem o critério da finalidade punitiva são as penais e 

as administrativas, que, no entender deste estudo, inclui as tributárias.  A doutrina 

que se preocupa em estabelecer critérios de distinção entre ilícitos penais e 

administrativos não é pacífica. Uma corrente, chamada de diferenciadora, que 

defende haver distinção ontológica entre ilícito administrativo e penal, propõe que 

esta diferença seja qualitativa porque os ilícitos penais são eticamente 

reprováveis, enquanto que os ilícitos administrativos são valorativamente neutros.  

Diferentemente, a corrente unitária defende haver identidade ontológica 

entre ilícitos administrativos e penais, ou seja, cabe ao legislador, em seu poder 

discricionário, definir se é aplicável ao ilícito uma sanção administrativa ou penal, 

ou ambas. No entanto, o presente trabalho propõe ser mais adequada a teoria 

mista, porque essa reconhece haver uma distinção ontológica entre os ilícitos 

penais e administrativos, ou seja, uma diferença qualitativa nos casos extremos, 

nos quais a gravidade da infração e a culpabilidade do agente ou são muito 

graves ou muito leves. 

Nas situações de elevada gravidade da infração, a sanção penal é a mais 

adequada, porque é possível, inclusive, aplicar uma pena de restrição à liberdade 

ao infrator, ou seja, uma pena de prisão. Seria violação ao princípio da 

proporcionalidade se o legislador propusesse apenas uma sanção administrativa 

para ilícitos de altíssima gravidade da infração e altíssima culpabilidade do agente 

envolvendo graves ofensas a direitos fundamentais, protegidos pela Constituição. 

Como exemplo, fere a proporcionalidade se um homicídio doloso fosse punido 

apenas com uma sanção administrativa.  

Por outro lado, nos casos mais leves, a sanção administrativa é a mais 

adequada, porque também ocorreria violação ao princípio da proporcionalidade se 
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o legislador propusesse uma pena de prisão para uma infração administrativa, 

para um ilícito do tipo perigo abstrato, ou seja, em que não há violação concreta 

de nenhum bem jurídico. Como exemplo, afrontaria a proporcionalidade se fosse 

aplicada uma sanção de prisão para um contribuinte do ICMS que realizasse 

venda de livros, operações imunes ao tributo, sem a correspondente emissão de 

nota fiscal. 

A corrente mista entende que, fora dos extremos, existe a identidade 

ontológica dos ilícitos penal e administrativo, cabendo ao legislador a previsão de 

uma sanção administrativa, penal ou ambas. 

Além da questão da distinção entre os ilícitos penais e administrativos, é 

importante tratar da questão da autonomia entre as esferas cíveis e penal. Diante 

da falta de dispositivo expresso, da incerteza do ordenamento jurídico brasileiro 

sobre a cumulação de sanções em esferas distintas, a doutrina e jurisprudência 

reconhecem existir uma autonomia entre as esferas cíveis e penais. Isso não viola 

o princípio do non bis in idem, porque as responsabilidades administrativa e penal 

são diferentes, impostas em esferas distintas e por motivos distintos. 

No entanto, é reconhecida uma interdependência entre as esferas 

administrativa e penal, tendo em vista o princípio da unicidade do direito. Tanto 

assim que a sentença criminal absolutória com fundamento na inexistência de 

prova do fato infracional ou na negação de autoria repercute no processo 

administrativo. Também no caso em que a sentença penal condenatória declara 

haver a comprovação da autoria e da existência do fato, a sentença administrativa 

deve se ajustar ao decidido no penal. 

Em relação às sanções tributárias, que são regras que possuem em seu 

antecedente um ilícito tributário, ou seja, o descumprimento de obrigações 

tributárias principais ou acessórias, não se observa divergência na doutrina sobre 

o entendimento de que as sanções que preveem consequências penais devem 

ser tratadas pelo Direito Penal. Esse ramo específico costuma ser chamado de 

Direito Penal Tributário. 

O Direito Penal Tributário não se confunde com o ramo do direito que trata 

das sanções administrativas tributárias. Esse último ramo é chamado de Direito 

Tributário Penal por uma corrente doutrinária e Direito Administrativo Sancionador 

Tributário por outra. Como se vê, há divergência doutrinária quanto à natureza 

jurídica das sanções administrativas tributárias. Adota-se a corrente doutrinária 
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que defende que as sanções administrativas tributárias pertencem ao ramo 

jurídico denominado de Direito Administrativo Sancionador Tributário porque as 

sanções são aplicadas pela administração tributária, não impõem penas restritivas 

de liberdade e nem admitem a possibilidade de conversão de multa em pena 

restritiva de liberdade.  

Além disso, essas sanções não se submetem às limitações constitucionais 

tributárias definidas pelo art. 150, da Constituição Federal, porque o mesmo é 

expresso ao especificar que as normas são relativas a tributos, o que não é o 

caso das multas. No entanto essas sanções se submetem aos princípios 

constitucionais garantistas, entre eles, o princípio da proporcionalidade da sanção 

em relação à gravidade da infração e da culpabilidade do agente. 

A norma sancionadora do ilícito administrativo tributário, assim como a 

norma sancionadora do ilícito penal, é norma penal em branco porque o tipo 

sancionador necessita da existência da respectiva norma que especifica a 

obrigação tributária que deve ser cumprida e que foi violada pelo agente para que 

a interpretação da norma sancionadora possa ser completada. Essa característica 

torna o Direito Penal Tributário, assim como o Direito Administrativo Sancionador 

Tributário, um direito de sobreposição. 

O ilícito penal descrito no caput do art. 1º, da Lei 8.137/90, que trata dos 

crimes contra a ordem tributária, necessita da interpretação do termo suprimir ou 

reduzir tributo. Logo, nos termos da súmula vinculante nº 24, do STF, não há a 

caracterização do crime contra a ordem tributária se não houver o lançamento 

definitivo do tributo. Isso significa que as sanções penais tributárias, para serem 

aplicadas, devem aguardar o final do processo administrativo tributário, e, se 

houver, o processo judicial tributário, porque a norma penal tributária é norma 

penal em branco, dependendo da constituição do crédito tributário em definitivo 

para que possa ser aplicada. 

Considera-se que o ilícito administrativo, em uma aproximação com o ilícito 

penal, também possui três elementos necessários para a sua caracterização: a 

tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. Por outro lado, o antecedente da 

norma de incidência tributária, denomidada também de Regra Matriz de 

Incidência Tributária não possui, como elementos constitutivos, a antijuridicidade 

e a culpabilidade. Portanto o antecedente da regra sancionadora tributária é 

diferente do antecedente da regra de incidência tributária. 
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Analisando cada elemento constitutivo do ilícito tributário, tem-se que o 

primeiro é denominado de tipicidade, ou seja, há necessidade de previsão 

normativa do tipo sancionador tributário. 

A tipicidade é elemento necessário, mas não suficiente na caracterização 

do injusto administrativo tributário. Há necessidade da existência do segundo 

elemento, denominado de antijuridicidade, que pode ser presumido pela 

administração tributária. No entanto, o contribuinte pode alegar a existência de 

alguma exclusão de antijuridicidade, tal como como a ocorrência de força maior 

ou estado de necessidade. Essa alegação deve ser analisada pelas esferas 

administrativas e judiciais por ocasião da aplicação da penalidade. 

Propõe-se, neste trabalho, que a Lei do ICMS-SP expressamente preveja 

as exclusões de antijuridicidade que possam ser alegadas pelo contribuinte, pois 

lhe permite maior previsibilidade, resultando maior segurança jurídica na relação 

entre o Fisco e o contribuinte.  

O terceiro e último elemento para a constituição da infração administrativa 

tributária é a culpabilidade. A doutrina não é pacífica sobre a interpretação do art. 

136, do CTN. Uma parte entende que a responsabilidade pelo cometimento de 

infrações tributárias é objetiva. Não é esse o posicionamento do presente 

trabalho. O ilícito administrativo tributário, além da existência da tipicidade e 

antijuridicidade, deve conter, necessariamente, o elemento culpabilidade para que 

seja caracterizada a infração administrativa tributária. 

Também é possível ao Fisco a presunção da culpabilidade, porém o 

contribuinte pode alegar a não ocorrência desse elemento. Com base na teoria do 

delito, entende-se que a culpabilidade seja composta pelos elementos: 

capacidade de agir, conhecimento da ilicitude e exigência de comportamento 

diverso. 

O presente trabalho propõe alterações na Lei do ICMS-SP para que seja 

permitido, expressamente, ao contribuinte demonstrar a exclusão de sua 

culpabilidade por meio da comprovação de que foi diligente. A diligência 

necessária consiste na demonstração de que sua conduta foi embasada em 

interpretação da própria legislação tributária por meio de alguma Resposta à 

Consulta disponível no sítio da Secretaria da Fazenda de São Paulo, ou de 

decisões de tribunais superiores do Poder Judiciário (STJ e STF). Também é 

possível a exclusão da culpabilidade quando o contribuinte demonstra que a 
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ocorrência da infração foi causada por falha dos sistemas informáticos 

disponibilizados pelo Fisco para utilização por parte do contribuinte. 

Em relação à responsabilidade por infrações tributárias das pessoas 

jurídicas, parte-se da premissa de que o ordenamento jurídico brasileiro não prevê 

a responsabilidade penal das pessoas jurídicas nos crimes contra a ordem 

tributária. No entanto, no Direito Administrativo Sancionador, a pessoa jurídica 

pode ser sancionada e a culpabilidade é entendida como defeito de organização 

e, por isso, gera responsabilidade. 

Para haver a caracterização da infração administrativa tributária há 

necessidade de subsunção dos fatos à norma sancionadora em abstrato. Portanto 

a verificação da ocorrência de uma infração tributária é uma aplicação de regra 

sancionadora. Se os fatos se subsumem à norma, então incide a sanção 

administrativa tributária. 

Em relação à dosimetria da sanção em abstrato, o presente estudo sugere 

que o legislador preveja um intervalo de penalidade, ou seja, um intervalo, para 

cada tipo sancionador administrativo tributário, que contenha a penalidade mínima 

e máxima a ser aplicada.  

Em relação à dosimetria da sanção para o caso concreto, o presente 

estudo sugere que o legislador preveja, expressamente, circunstâncias 

agravantes e atenuantes para que o Fisco possa adaptar a sanção em abstrato às 

circunstâncias fáticas específicas do caso concreto, com a finalidade de realizar o 

princípio constitucional da individualização da pena.  

Esse princípio constitucional prescreve que a sanção deve ser proporcional 

à culpabilidade do agente e a gravidade da sanção praticada no caso concreto. A 

aplicação da sanção administrativa tributária significa uma intervenção no direito 

fundamental à propriedade do contribuinte. Logo, as multas administrativas 

tributárias previstas na Lei do ICMS-SP significam uma intervenção estatal no 

direito de propriedade do contribuinte. 

Essa intervenção, para que não haja violação ao direito de propriedade, 

precisa ser devidamente fundamentada. A justificativa constitucional para a 

intervenção é baseada no princípio da culpabilidade. O Estado não pode intervir 

no direito fundamental do contribuinte proporcionalmente mais do que a 

culpabilidade demonstrada, que, como explicado, varia em grau a cada caso 

concreto. 



299 
 

 

A questão da verificação da existência de uma infração administrativa 

tributária é resolvida pela subsunção dos fatos à regra de incidência da sanção. 

No caso da determinação da penalidade a ser aplicada ao caso em concreto, a 

situação é diferente porque, por um lado, deve ser respeitado o direito 

fundamental à propriedade do contribuinte. Por outro lado, deve haver a 

intervenção estatal baseada no princípio da culpabilidade. 

Constata-se haver um conflito entre princípios. A solução desse conflito é 

realizada pela aplicação da regra da proporcionalidade. Princípios são 

mandamentos de otimização, o que significa que algo seja realizado na maior 

medida possível dentro das condições fáticas e jurídicas do caso concreto. No 

caso das sanções administrativas tributárias previstas na Lei do ICMS-SP, elas 

devem ser aplicadas de forma que, na maior medida do possível, atendam à 

culpabilidade demonstrada pelo agente no caso em concreto, com a finalidade de 

fornecer a fundamentação constitucional adequada para justificar a intervenção 

estatal. Do contrário, haverá violação do direito fundamental do contribuinte à 

propriedade. 

Princípios e regras são normas jurídicas. Na aplicação das regras utiliza-se 

a subsunção dos fatos às regras jurídicas. Isso não ocorre com as normas que 

tratam de princípios. Quando se trata de direitos fundamentais, a norma que tem 

em seu consequente a violação do direito, tem, em seu antecedente, elementos 

diferentes dos elementos que existem nos antecedentes das regras jurídicas. 

São três os elementos do antecedente da norma principiológica de um 

direito fundamental: o âmbito de proteção (AP), a intervenção estatal (IE) e a não 

fundamentação constitucional da intervenção estatal (nFC). Caso se verifique a 

existência dos três elementos, haverá violação do direito fundamental, no caso o 

direito à propriedade do contribuinte. 

Em relação às sanções administrativas tributárias previstas na Lei do 

ICMS-SP, a intervenção estatal, com base no princípio da culpabilidade e da 

individualização da pena, possui fundamentação constitucional, portanto, não há 

violação ao direito de propriedade do contribuinte. 

No entanto, diferentemente da regra que permite a verificação da 

ocorrência ou não da infração administrativa tributária, a determinação da 

quantidade de pena aplicável exige a solução de um conflito de princípios: por um 
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lado o direito à propriedade do contribuinte e por outro a exigência constitucional 

da aplicação da sanção, respeitando a sua individualização.  

Essa regra de proporcionalidade exige a verificação, necessária, dos 

seguintes elementos: adequação da sanção, necessidade da mesma, tendo em 

vista não haver nenhuma outra medida que possa obter o mesmo resultado sem 

atingir com menor intensidade o direito fundamental e, por último, a 

proporcionalidade em sentido estrito, que demonstre que a intervenção 

necessária no direito fundamental do contribuinte, no caso do presente estudo é a 

sanção pecuniária prevista na Lei do ICMS-SP, não seja de tal forma intensa a 

ponto de não justificar a relação entre o custo e o benefício da sanção. Isso 

significa que o que a intervenção estatal, no caso a multa pecuniária prevista pela 

Lei do ICMS-SP, não pode ser maior do que a culpabilidade demonstrada pelo 

contribuinte no caso concreto.    

O exposto significa que a questão da existência do ilícito é uma questão de 

aplicação de regras. No entanto, a teoria do delito não trata da aplicação de 

circunstâncias agravantes e atenuantes que são necessárias para uma adequada 

dosimetria da sanção. Com a finalidade de estabelecer circunstâncias agravantes 

e atenuantes que possam ser utilizadas para a dosimetria da penalidade 

administrativa tributária, foram analisadas as principais teorias da determinação 

da pena, utilizadas para a dosimetria da sanção penal, com a finalidade de buscar 

soluções que, porventura, possam ser adaptadas e aplicadas no Direito 

Administrativo Sancionador Tributário.  

A maioria dessas teorias, a teoria da pena exata ou pontual, a teoria da 

margem da liberdade e a teoria do escalonamento dos valores, está intimamente 

ligada às teorias das finalidades da pena: teorias absolutas, teorias relativas e 

teorias mistas. 

O presente estudo entende que a teoria da pena proporcional ao fato é a 

teoria de determinação da pena que pode oferecer melhores subsídios para 

justificar a utilização de circunstâncias agravantes e atenuantes simplificadas e 

objetivas, com a finalidade de aplicar a penalidade especifica ao caso concreto. 

Isso porque as demais teorias analisadas permitem aos juízes considerar 

aspectos preventivos na aplicação da sanção no caso concreto, o que pode, em 

algumas situações, permitir arbitrariedade no julgamento, o chamado direito penal 

do autor. 
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A teoria da pena proporcional ao fato demonstra ser mais adequada às 

necessidades de aplicação das sanções previstas na Lei do ICMS-SP aos casos 

concretos principalmente porque não faz sentido fazer considerações sobre 

aspectos preventivos, tais como a discussão sobre os efeitos da sanção 

administrativa tributária na ressocialização do agente. Esse aspecto pode ser 

muito importante na esfera penal, mas na administrativa tributária nem tanto 

porque, entre outros motivos, a esmagadora maioria dos sancionados pela Lei do 

ICMS-SP são pessoas jurídicas. 

Com base, portanto, na teoria da pena proporcional ao fato, cabe ao 

aplicador, a partir do intervalo em abstrato previsto pelo legislador, aplicar ao caso 

concreto a penalidade levando em conta circunstâncias agravantes e atenuantes, 

previstas pelo legislador, que podem ser objetivamente constatados na infração 

praticada. 

O presente estudo, preocupado com a complexidade que a ponderação de 

princípios possa causar aos aplicadores da norma, propõe que o legislador 

estabeleça poucos parâmetros, objetivos e com relativa facilidade de constatação 

na infração praticada. Sob essa perspectiva, os parâmetros propostos, de lege 

ferenda, são, como circunstâncias agravantes da penalidade, a reincidência 

específica do contribuinte, a extensão do dano tributário causado ao Erário e se a 

infração foi cometida com dolo, fraude ou simulação. Em relação às 

circunstâncias atenuantes, são aplicáveis, analogicamente, os princípios do 

Direito Penal, porém não de forma automática. No caso das pessoas jurídicas, o 

investimento realizado em procedimentos que visam implementar o compliance 

tributário deve ser levado em consideração. 

Essa proposta, com inspiração na LGT espanhola e no Modelo de Código 

Tributário do CIAT, permite, de forma simplificada e objetiva, oferecer uma 

dosimetria mais escalonada do que a praticada atualmente pela Lei do ICMS-SP. 

Com a implementação das sugestões propostas acredita-se em maior eficiência 

na aplicação das sanções administrativas tributárias para atingir sua dupla 

finalidade: punir os infratores e, preventivamente, também desincentivar o 

descumprimento reiterado das normas tributárias pelo infrator e desincentivar os 

potenciais infratores. 

A proporcionalidade das sanções deve ser aplicada em dois momentos 

principais: o primeiro é o momento legislativo em que devem ser definidas as 
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sanções mínimas e máximas para cada tipo sancionatório administrativo e, além 

disso, as circunstâncias agravantes e atenuantes que o aplicador deve 

considerar; o segundo é o momento do lançamento, em que a autoridade fiscal 

propõe a penalidade a ser aplicada, conforme determinado pelo art. 142, do CTN. 

Cabe aos julgadores na esfera administrativa e judicial analisarem as 

circunstâncias agravantes e atenuantes e verificar a correção da penalidade ao 

caso concreto. 

Tendo em vista a necessidade de uma mudança na tradicional abordagem 

repressiva da administração tributária visando implantar um sistema mais 

eficiente, propõe-se a implementação de um modelo cooperativo entre o Fisco e o 

contribuinte, conforme as diretrizes da OCDE. Esse modelo é baseado em 

regulação responsiva, aplicado, com sucesso, na administração tributária 

australiana e sendo estudado como modelo por outras administrações tributárias 

tal como a inglesa. 

A regulação responsiva significa, em matéria tributária, que a reação da 

administração tributária deve ser proporcional ao comportamento do contribuinte. 

Aquele contribuinte que demonstrar interesse em seguir as normas tributárias, o 

Fisco reagirá com medidas, conforme as diretrizes da OCDE, voltadas à 

implementação do paradigma do serviço. 

Diferentemente do tradicional paradigma repressivo em que a resposta do 

Fisco é sempre a aplicação de uma sanção, o paradigma do serviço procura 

implementar medidas que auxiliem o contribuinte a cumprir suas obrigações 

tributárias. Isso significa que o Fisco deve oferecer, por exemplo, sistemas 

informatizados ao contribuinte, para que este, eficientemente, ofereça ao Fisco 

todas as informações necessárias à demonstração de sua conformidade tributária 

e também que esses sistemas orientem adequadamente os contribuintes no 

esclarecimento de dúvidas e auxiliem na rápida correção de possíveis equívocos 

praticados.   

Nesse sentido, com a finalidade de estimular a autorregulação tributária do 

contribuinte, propõe-se considerar os investimentos feitos na implantação de 

medidas que permitem a viabilização da conformidade tributária como atenuantes 

na aplicação das sanções administrativas tributárias. 

O paradigma do serviço, segundo as diretrizes da OCDE, demonstra trazer 

mais eficiência à administração tributária porque esta pode concentrar seus 
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esforços de fiscalização nos contribuintes resistentes à conformidade fiscal, aos 

quais a aplicação da sanção é mais do que justificada. 

Aos demais contribuintes, o modelo cooperativo proposto pela OCDE, 

promove maior orientação do Fisco ao contribuinte, resultando na aplicação mais 

racional, eficiente e justa das sanções. 

O grau de conformidade tributária do contribuinte depende também das 

medidas que a administração tributária toma para possibilitar que esse 

contribuinte, com o menor custo de conformidade, cumpra suas obrigações. A 

metodologia desenvolvida pelo sistema TADAT permite avaliar o nível de 

eficiência da administração tributária e dos serviços que ela oferece ao 

contribuinte. 

Por todo o exposto, a adoção das sugestões acima enunciadas permitirá a 

aplicação mais adequada dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, 

da eficiência e do respeito ao direito à propriedade, porque, tendo em vista que a 

legislação atual do ICMS utiliza a responsabilidade objetiva como regra, a 

dosimetria atualmente existente desconsidera a importante análise da 

culpabilidade na aplicação da penalidade. 
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