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 RESUMO 

 
ICMS - SANÇÕES TRIBUTÁRIAS 

 
 
 
 

Neste trabalho estudou-se as sanções tributárias aplicadas nas legislações estaduais nas 
infrações cometidas contra a legislação do ICMS. A metodologia passou pela análise inicial 
conceitual e classificatória das infrações e sanções tributárias. Na seqüência mediante 
comparação com a legislação estadual paranaense (art.55 da Lei 11.580/96) verificou-se 
as sanções aplicadas em outros dezesseis Estados da Federação e o Distrito Federal. Em 
cada um deles resumiu-se as sanções tributárias impostas aos contribuintes. Por tudo que 
foi exposto, diante da diversidade  das legislações Estaduais, das imperfeições na 
elaboração das leis, dos abusos cometidos pelas autoridades fazendárias encarregadas da 
aplicação das sanções tributárias revelam a existência de uma “torre de babel” legislativa. 
Cada Estado usa linguagem própria e a impressão que se têm é que, assim como naquele 
episódio bíblico há a intenção dos legisladores em atingir os céus. Pelo menos na 
graduação das alíquotas. Convivem, ainda, com ilegalidades várias, tais como sujeitar o 
contribuinte à ação discricionária em matéria tributária mesmo sabendo-se que já existe 
vedação expressa no Código Tributário Nacional; sujeição àquilo que se chamava, 
antigamente, de devedor remisso  e mesmo levá-lo à insolvência. O mosaico apresentado 
revela, ainda, que o tema exige maior reflexão daqueles que se dedicam ao estudo da 
ciência do direito, em particular, ao estudo do direito tributário.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

O legislador constituinte de 1988 estabeleceu regras, princípios e 

preceitos do regime federativo brasileiro outorgando autonomia aos Estados-

membros para legislarem sobre a criação dos impostos que lhes são dados na 

repartição da competência tributária. Naturalmente, inclui-se na competência 

tributária a possibilidade de imposição de sanções tributárias.  

O Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação (ICMS), dentre os impostos da esfera estadual, é que o assume a 

maior relevância. Seja pela importância do resultado da sua arrecadação para 

os cofres estaduais, seja pela complexidade da legislação. 

Se olhado pelo lado da legislação, cabe enfatizar toda a parafernália 

legal oriunda da complexidade das operações internas, bem como nas 

operações interestaduais. A exteriorização maior da complexidade do ICMS vê-

se na legislação referente aos benefícios fiscais, via CONFAZ, ou mesmo sem 

a aprovação daquele colegiado, caracterizando aquilo que se convencionou 

chamar de guerra fiscal.  

Entretanto, existem outros aspectos do ICMS, não contemplados pelos 

olhos do cidadão comum, e raramente observados fora do âmbito daqueles 

que tem o ICMS como “língua”  principal. São os aspectos relacionados com as 

penalidades pecuniárias ou não.  

De momento, este texto irá caminhar por este tema: as sanções 

tributárias, conceito e espécies, a sua aplicação nos diversos textos legais 



 

 

estaduais, as semelhanças e dessemelhanças entre a Lei orgânica do ICMS do 

Paraná e dos outros principais Estados da Federação. 

Existe identidade em  algum item ou itens das legislações estaduais no 

que se refere a penalidades pecuniárias? Como se entende a questão da 

denúncia espontânea?  

As Leis orgânicas do ICMS dos diversos diferem substancialmente na 

parte referente as infrações tributárias. Este trabalho visa, justamente analisar 

esse lado: o das infrações tributárias e respectivas penalidades no âmbito do 

ICMS, sob o aspecto comparado entre as diversas Leis ordinárias. As três 

primeiras seções do capítulo I ocupam-se do que se entende por sanção 

tributária na doutrina, a inserção de princípios de direito penal e a imputação de 

responsabilidade por infrações. Deixa-se claro que o escopo restringe-se ao 

aspecto meramente administrativo das sanções tributária, abstraindo-se o 

direito penal tributário.  

Na última seção do primeiro capítulo trabalha-se qual deveria ser ou 

quais deveriam ser os critérios de comparação entre os textos das legislações 

estaduais.  Procura-se abordar as classificações utilizadas pelos grandes 

mestres do direito tributário. Ver-se-á que a chave para a escolha, não passa 

pelo fato de alguma classificação ser melhor que as outras. Passa sim, pelo 

objetivo que se quer atingir. 

Todo o segundo capitulo versará sobre a análise dos textos legais, 

especificamente,  sobre  as multas tributárias,  tendo sob paradigma o modelo 

paranaense, apresentando ao final um mosaico daquilo que é imposto aos 

contribuintes em dezoito estados da federação mais o Distrito Federal.  



 

 

CAPÍTULO I – SANÇÃO TRIBUTÁRIA 

Seção I 

CONCEITO 

 É sabido que lei é letra morta se não houver sanção que a proteja. No 

direito tributário integram-se as chamadas sanções no mesmo sentido, dando-

lhe eficácia.  

 Villegas, assevera que: 

A sanção, em geral, é consubstancial ao Direito, já que vem proposta à proteção das 
realidades sociais modeladas pelas normas jurídicas. A turbação do exercício do poder 
tributário mediante transgressões de qualquer tipo, outorga sim, ao Estado, o direito de 
aplicar sanções, que têm a finalidade de preservar a ordem jurídica afetada, eliminando 
ou atenuando os efeitos nocivos dessas infrações 1 

 

 Ocorrida a infração no mundo fático, resulta na imputação de sanção 

submetida nos exatos termos previstos na norma sancionadora. Melhor 

dizendo, o fato antijurídico é descrito no antecedente, e o encargo a que se 

sujeitará o sujeito passivo, no conseqüente da norma. 

Nas palavras de Paulo de Barros Carvalho: 

Assim como se denomina obrigação tributária ao liame jurídico que se estabelece entre 
dois sujeitos – pretensor e devedor – designa-se  por sanção tributária à relação 
jurídica que se instala, por força do acontecimento de um fato ilícito, entre o titular do 
direito violado e o agente da infração. Além desse significado, obrigação e sanção 
querem dizer, respectivamente, o dever jurídico cometido ao sujeito passivo, nos 
vínculos obrigacionais, e a importância devida ao sujeito ativo, a título de penalidade ou 
de indenização, bem como os deveres de fazer ou não-fazer, impostos sob o mesmo 
pretexto2  

 

Caracteriza-se, assim, sanção como conseqüência do descumprimento 

de norma jurídica., e particularizando para o direito tributário, o não 

                                                           
1  Hector Villegas, Direito Penal Tributário, São Paulo, p.285 - 286. 
2  Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 509 ss. 



 

 

cumprimento de obrigações tributárias, sejam principais ou acessórias, resulta 

em sanção tributária. 

Cabe de imediato dividir as sanções tributárias em dois ramos: as 

sanções civis e penais em sentido amplo. As primeiras, caracterizadas pelas 

multas de mora e juros de mora  e as segundas, pelas sanções penais em 

sentido estrito e pelas multas fiscais. 

Em relação à natureza jurídica das sanções tributárias, vê-se que se 

distingue a infração tributária como ilícito administrativo, objeto do direito 

tributário penal e o delito tributário como crime e, portanto, objeto do direito 

penal tributário acarretando, penalidades penais. 

Para obter a distinção entre Direito Tributário Penal e Direito Penal 

Tributário, buscamos os ensinamentos do Prof. Ruy Barbosa Nogueira, o qual 

asseverava nos seguintes termos: 

A legislação tributária cria as obrigações principais e acessórias que devem ser 
cumpridas pelas partes. As ações ou omissões contrárias aos dispositivos da 
legislação tributária é que constituem infrações fiscais. 

Portanto, as chamadas infrações fiscais são os desatendimentos das obrigações 
tributárias ou acessórias e a cominação de penalidades para essas ações ou omissões  
está prevista nessa mesma legislação administrativo-tributária. (Omissis.) 

Por isso, esta matéria é de Direito Administrativo Tributário Penal. Observe-se que, 
diferentemente, no Direito Penal Tributário a disciplina contra o crime é mais rigorosa 
ou destacada.3 

 

SEÇÃO II 

APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS DE DIREITO PENAL 

 

                                                           
3  Ruy Barbosa Nogueira, Curso de direito tributário,  p. 197. 



 

 

 Embora a matéria de direito tributário penal tenha características de 

direito administrativo, às infrações tributárias aplicam-se, sendo possível, os 

princípios de direito penal, a saber: 

a) Da legalidade. Assegurada pela Constituição federal, em sentindo amplo, 

em seu art. 5º, inciso II, dispondo que “ninguém será obrigado  a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Especificamente, 

determina o art. 97, inciso V, do C.T.N., que “somente a lei pode 

estabelecer a cominação de penalidade para as ações ou omissões 

contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nelas definidas”. 

Não há divergências na doutrina que o dispositivo consagra o princípio da 

estrita legalidade. 

b) Da  anteriorioridade da lei penal exposta também no art. 5º, em seu inciso 

XXXIX, que assevera “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena 

sem prévia cominação legal”4. 

c) Da retroatividade da lei mais benigna. É consagrado pelo Código Tributário 

Nacional em seu art. 106, inciso II, alínea c, que “a lei aplica-se a ato ou fato 

pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine 

penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua 

prática”. 

d) Do contraditório, com ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV da 

Constituição Federal, expondo que “aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados, em geral, são assegurados o contraditório e 

ampla defesa, com os recursos a ela inerentes. 

                                                           
4  Código Penal: art. 1º. 



 

 

e) Da solução das dúvidas em favor do infrator in dubio pro reo, assim definido 

pelo art. 112 do C.T.N., “a lei tributária que define infrações, ou lhes comina 

penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso 

de dúvida.”  



 

 

SEÇÃO III 

A RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES 

 

A responsabilidade tributária por infrações está prevista no Código 

Tributário Nacional, artigos 136 a 138, referindo-se à responsabilidade por 

infrações da legislação tributária. Dispõe o CTN, artigo 136, que " salvo 

disposição 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". 

A responsabilidade por infrações da legislação tributária decorre de ato 

ilícito ( ilícito administrativo), de caráter pessoal do agente e consignado no 

artigo 137 do CTN e tem como conseqüência a sanção administrativa, no 

âmbito da lei e normas que regem a ordem tributária nacional. 

Embora para alguns doutrinadores as penas pecuniárias ou multas 

possam ser fixas e proporcionais, sendo aplicadas pela autoridade da 

Administração Tributária no procedimento fiscal de apuração do crédito 

tributário, isto é, no lançamento, para Sacha Calmon Navarro Coelho, o artigo 

138 do Código Tributário Nacional “abrange a responsabilidade pela prática de 

infrações substanciais e formais, indistintamente.”5 

A multa tem como pressuposto a prática de um ilícito (descumprimento 

do dever legal, estatutário ou contratual), e a indenização, possui como 

pressuposto um dano causado ao patrimônio alheio, com ou sem culpa (como 

nos casos de responsabilidade civil objetiva informada pela teoria do risco). A 

função da multa é sancionar o descumprimento das obrigações, dos deveres 

                                                           
5  Sacha Calmon Navarro Coelho, Infrações Tributárias e suas Sanções, p.105. 



 

 

jurídicos. A função da indenização é recompor o patrimônio danificado. Em 

direito tributário, é o juro que recompõe o patrimônio estatal lesado pelo tributo 

não empregado. A multa é para punir, assim como a correção monetária é para 

garantir, atualizando-o, o poder de compra da moeda. Multa e indenização não 

se confundem. 

Nos ensinamentos de Hugo de Brito Machado, impõe-se a distinção 

entre a multa relativa ao inadimplemento de uma obrigação principal e a multa 

decorrente de uma obrigação acessória. A multa, como sanção que é, há de 

corresponder à não prestação. Assim, se o inadimplemento concerne a 

obrigação de pagar tributo, é razoável seja a multa proporcional ao valor deste, 

ou de sua base de cálculo. Entretanto, se é sanção pelo inadimplemento de 

uma obrigação acessória, a multa não pode ser aquela proporcional ao valor do 

imposto, ou de sua base de cálculo do tributo.  

A estrutura formal dessas sanções é diferente, pois, enquanto as multas 

por infração são infligidas com caráter intimidativo, as multas de mora são 

aplicadas com caráter indenizatório. A conseqüência mais evidente dessa 

diversidade de estruturação formal se manifesta no momento de cominação da 

sanção; as multas por infração só podem ser aplicadas mediante prévio 

procedimento constitutivo, cujo ponto de partida, no mais das vezes, é a 

lavratura do auto de infração. E a tipificação da respectiva infração atua como 

pré-requisito para a cominação da penalidade. Por sua vez, as multas de mora, 

derivadas do inadimplemento, estão previstas na legislação tributária e, assim 

sendo, não dependem de constituição, sendo aplicadas pela fiscalização "ex vi 



 

 

legis"6 (Infrações Tributárias e Delitos Fiscais, Editora Saraiva, São Paulo, 

1995, pp. 24/25).  

                                                           
6  Hugo de Brito Machado, Infrações Tributárias e Delitos Fiscais, p. 24 – 25. 



 

 

SEÇÃO IV 

SANÇÕES FISCAIS – CLASSIFICAÇÕES 

 Qualquer classificação que se faça, necessariamente está subordinada a 

algum critério. Na seqüência, relacionam-se as principais classificações 

encontradas na doutrina. 

 Ives Gandra Martins adota o critério da “relação existente  entre o 

conteúdo (quanto ao sujeito passivo) e a obrigação violada originadora”7. 

Fundamentado nisso, classifica as sanções como de coincidência e de 

não-coincidência. Dividem-se as de coincidência em diretas e indiretas; e as de 

não-coincidência, em de indenização e de castigo. 

 Alfred Schmidt classifica-as conforme o modo de atuação, resultando em 

duas categorias: sanções executivas e sanções punitivas. As primeiras, 

objetivariam anular os efeitos do ato ilícito. O ônus do responsável teria 

finalidade de restabelecer e satisfazer o direito subjetivo que o ato ilícito violou. 

As segundas, por sua vez, teriam finalidade repressiva8. 

 Hector Vilegas afirma que consideradas em si mesmas e em sua 

substância podem ser repressivas, quando o seu fim é castigar o infrator, 

retribuindo-lhe o mal causado e mistas ou repressivo-compensatórias, quando 

o seu fim está em aplicar um castigo e, por outro lado, ressarcir o fisco pelos 

prejuízos sofridos com as transgressões às suas leis tributárias. Apresenta uma 

outra classificação, utilizando-se do critério de que as sanções podem ser 

disciplinadas de forma diversa pelas normas fiscais repressivas. Assim, 

conforme ele, ter-se-á penas principais, quando elas, que concretizam o 

                                                           
7  Ives Gandra Martins, Sanção tributária,  p. 34 - 36. 



 

 

castigo aplicável, estão contidas na norma, sem dependência ou subordinação 

com respeito a nenhuma outra sanção, podendo ser única, ou mais de uma, 

aplicáveis de forma conjunta; e penas acessórias, quando elas vêm dispostas 

na forma de complemento da principal, estando subordinadas, quanto à sua 

aplicação, a que  aquela seja efetivamente imposta9. 

 Giuliani Fonrouge classifica-as em principais ou acessórias, 

evidenciando que há que se considerar o Direito Positivo de cada país10. 

 Paulo de Barros Carvalho separa as sanções também em dois grupos: 

as de caráter punitivo e as de caráter indenizatório. Explicitando-as em sete 

espécies11:  

 

1. As penalidades pecuniárias, que em geral são fixadas em percentual sobre 

o valor da dívida tributária. Possuem caráter punitivo por excelência. Podem 

aparecer com valor fixo e geralmente correspondem à sanção contra 

infração cometida sobre obrigações acessórias; 

2. Multas de mora, que são igualmente penalidades pecuniárias, não 

possuindo, entretanto, caráter punitivo. O intuito destas é a indenização a 

que tem direito a Fazenda Pública por receber, a destempo o tributo a que 

tem direito; 

3. Os juros de mora, que igualmente visam indenizar a Fazenda Pública pelo 

fato de a importância devida estar na posse do infrator por tempo superior 

                                                                                                                                                                          
8  Alfred J. Schmidt,  Sanções Tributárias, p. 100. 
9  Op. Cit., p. 287 ss. 
10  Giuliane Fonrouge,  Derecho Financeiro, p. 423. 
11  Op. Cit.,  p. 509 ss. 



 

 

àquele que lhe era permitido. Em verdade, representam a face 

remuneratória do capital que a fazenda deixou de apropriar; 

4. Apreensão de mercadorias e de documentos, bem como dos veículos que 

os transportarem, em função das irregularidades verificadas pela 

fiscalização; 

5. Apreensão de mercadorias estrangeiras encontradas em situação irregular. 

O proprietário destas ficará sujeito à sanção de caráter administrativo-

tributário, em virtude da perda da mercadoria e a outra sanção de índole 

penal; 

6. Sujeição a regime especial de controle. Muito utilizado na legislação do 

ICMS e do IPI, normalmente consiste na rotulagem especial, na numeração 

ou no controle quantitativo dos produtos; no uso de documentos ou livros de 

modelos especiais; na prestação de informações periódicas sobre as 

operações de seu estabelecimento; e até na vigilância constante dos 

agentes fiscais na porta do estabelecimento; 

7. A cassação de regimes especiais de pagamento do imposto, do uso de 

documentos ou de escrituração de livros específicos concedidos a certos 

contribuintes na conformidade da legislação em vigor é outra medida 

punitiva aplicável ao sujeito passivo que procedeu de modo fraudulento, no 

gozo das respectivas concessões. 

Geraldo Ataliba, sustentado em aspectos doutrinários e jurisprudenciais 

classifica as sanções tributárias em seis espécies12: 

a) Juros de mora, em geral 1%; 

b) Multas de mora, em geral 10%; 

                                                           
12  Geraldo Ataliba, Imposto de Renda, p. 547. 



 

 

c) Multa reparatória (indenização), em geral até quantia igual à do 

imposto devido; 

d) Multas punitivas – 100%, 150% e 200% do imposto devido; 

e) Outras penalidades – as não compreendidas nas demais categorias; 

f) Penas. 

Ruy Barbosa Nogueira13 classifica as sanções fiscais em função na 

natureza dos tributos: 

a) penas pecuniárias: percentagem sobre o próprio imposto não pago, 

sonegado ou mesmo um múltiplo deste. Para as infrações formais, 

podem, ainda, ser apresentadas em quantias preestabelecidas ou 

entre um mínimo e um máximo; 

b) apreensões de documentos e objetos, como veículos que os 

transportam, se houver problemas em relação a documentação ou se 

esta inexistir; 

c) perda das mercadorias: estabelecida na legislação do IPI e do 

imposto de importação, aplicada na mercadoria objeto de 

contrabando; 

d) sujeição a sistema especial de fiscalização: aplicada àqueles 

reincidentes quanto à infrações da legislação tributária; 

e) interdições: as chamadas ‘medidas para defesa do crédito fiscal”, 

pelas quais os contribuintes são declarados devedores remissos e 

proibidos de transacionar a qualquer título com as repartições 

públicas ou autarquias federais e com estabelecimentos bancários 

controlados pela União. 

                                                           
13  Op. Cit., p. 202 ss. 



 

 

Bernardo Ribeiro de Moraes14 utiliza-se de dois critérios de classificação. 

Relativamente à gravidade da infração cometida: 

a) pena privativa de liberdade, aplicada para os crimes de natureza 

tributária (contrabando, sonegação fiscal etc.); 

b) pena restritiva de direitos ou atividades, como, por exemplo, a 

sujeição do contribuinte a regime especial de fiscalização ou de 

recolhimento de tributo; 

c) pena privativa de patrimônio, de confisco ou de perdimento de bens. 

Cabe ressaltar dois pontos. O primeiro, é que perdimento de bens 

não é sanção tributária, pois aplica-se a bens entrados ilicitamente no 

país e, portanto, sem legitimação ou propriedade. O segundo, é que 

a pena privativa de patrimônio mais utilizada é a multa fiscal 

apresentada sob valor fixo ou percentual, sobre o valor do tributo ou 

operação. 

Relativamente à função da sanção fiscal: 

a) compensatórias – multa moratória; 

a) repressivas – multa fiscal;  

b) preventivas – regime especial para que se evitem futuras infrações. 

Zelmo Denari, partindo dos ensinamentos de Dino Jarach, utilizou-se de 

critério de classificação baseado no fato de que no ordenamento jurídico 

existem dois tipos de normas de direito:  1. material, de natureza 

substantiva, que disciplinam a criação do tributo e as relações jurídicas dela 

decorrentes, tais como fato gerador, alíquota, base de cálculo; 2. formal, de 

natureza instrumental, que regulam os deveres fiscais dos contribuintes, 

                                                           
14  Bernardo Ribeiro de Moraes, Compêndio de Direito Tributário, p. 270 - 271. 



 

 

bem como a atividade administrativa assecuratória do cumprimento 

daquelas relações15.  Partindo desse suposto, a conduta fiscal do 

contribuinte pode ser objeto tanto de sanções materiais quanto de sanções 

formais, à medida que cometa infrações de natureza substancial ou 

instrumental, respectivamente. 

Às sanções expostas acima, o Prof. Zelo Denari acrescentou a chamada 

apreensão de mercadorias  como sendo mais um tipo de mecanismo 

sancionador de ilícito tributário16. 

SEÇÃO V 

APREENSÃO DE MERCADORIAS NÃO É SANÇÃO 

 

 Observa-se nas classificações apresentadas, que diversos exemplos 

equiparam “apreensões de mercadorias, veículos transportadoras e/ou 

documentos” a sanção fiscal. 

 Data venia, entende-se que há equívoco nesse entendimento.  As 

apreensões são em verdade “cautelas fiscais”, ou medidas administrativas 

obrigatórias ao agente público responsável pelo lançamento fiscal. Tais 

procedimentos estão cercados de legalidade uma vez que o próprio Código 

Tributário Nacional, em seu art. 195, traz: 

“Para efeitos da legislação tributária, não tem aplicação quaisquer disposições legias 
excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, 
documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes ou produtores, 
ou da obrigação destes de exibi-los” 

 

                                                           
15  Dino Jarach, El hecho imponible,  p. 14 – 15. 
16  Zelmo Denari,  Infrações Tributárias e Delitos Fiscais,  p. 78. 



 

 

Com efeito,  a medida apreensão de mercadorias não pode ser 

assemelhada à sanção tributária, basicamente porque a apreensão dá-se 

até que se configurem o legítimo proprietário das mercadorias (sujeito 

passivo) e a prova material da falta. Posto isso, efetuar-se-á a imposição de 

alguma penalidade pecuniária. 



 

 

CAPÍTULO II – PENALIDADES NAS LEGISLAÇÕES ESTADUAIS  

Seção I 

PENALIDADES NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

 

 Apresentadas as diversas classificações adotadas pelos doutrinadores, 

passar-se-á a verificar as legislações dos principais Estados da Federação, 

iniciando-se pela do Estado do Paraná. Tendo em vista que a metodologia de 

trabalho irá passará pela comparação dos diversos textos legais, 

necessariamente há que se sistematizar as sanções aplicadas em grupos. 

Desse modo, as penalidades serão agrupadas pelo tipo de infração tal qual 

consta na legislação paranaense: 

a) infrações relativas ao pagamento do imposto; 

b) infrações relativas ao crédito do imposto; 

c) infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, 

transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou 

bens e ainda relativamente à prestação de serviços; 

d) infrações relativas a documentos e impressos fiscais; 

e) infrações relativas a obrigações acessórias. 

 

Seção II 

PENALIDADES - ESTADO DO PARANÁ 



 

 

 A Lei 11.580/96 de 14.11.1996 é a lei orgânica do ICMS17, no Estado do 

Paraná .  

No artigo 54 define que constitui infração toda ação ou omissão que 

importem em inobservância pelo contribuinte, responsável ou intermediário 

de negócios, da legislação tributária relativa ao ICMS. 

No artigo 55 dispõe que os infratores à legislação do ICMS ficam sujeitos às 

seguintes penalidades: 

I - multa; 

II - suspensão temporária ou perda definitiva de benefícios fiscais, na forma 

estabelecida em decreto do Poder Executivo. 

No parágrafo primeiro, do artigo 55, estão elencadas as penalidades por 

descumprimento da legislação. 

A regra é serem essas multas separadas por grupo de infrações. 

Nos incisos I e II encontram-se sanções por falta de pagamento do imposto 

ou postergação do pagamento deste.  Se o contribuinte deixar de pagar o 

imposto por ele declarado ser-lhe-á imputada  multa de 10% do valor do 

imposto declarado e não recolhido. Se for objeto de processo administrativo 

fiscal, que é a hipótese do inciso II, a multa aplicada aumenta para 20% do 

valor do imposto; 

No inciso III encontram-se multas relativas ao aproveitamento e/ou 

transferência indevidos de crédito.  A multa aplicada é única e estabelecida em 

100% do valor do imposto.  

                                                           
17  Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 



 

 

Do inciso IV ao VI  têm-se as infrações relativas à documentação fiscal 

na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de 

mercadoria ou bens e ainda relativamente à prestação de serviços.  A 

graduação das multas fica entre 5% e 30% sobre o valor das operações. 

Nos seis incisos seguintes (VII a XII) estão as penalizações envolvendo 

infrações graves quanto à documentação fiscal, em geral decorrentes de 

falsidades e objeto também de sanções na área do Direito Penal. As 

penalidades correspondem a percentuais do valor da operação e ficam 

entre 20 e 40%. 

Do inciso XIII a XVIII tem-se toda gama de infrações à parte instrumental do 

imposto. Podem advir de erros e omissões de preenchimento de 

documentos fiscais, passando por infrações relativas à apresentação de 

informação econômico-fiscal. Todas elas possuem como base de cálculo 

unidades da UPF/PR18. 

Ao final, a legislação paranaense elenca duas penalidades (XIX e XX) 

infligidas àqueles que cometem infrações relativas a meios magnéticos, a 

saber:  

XIX - de 0,5% do valor das operações ao contribuinte que apresentar 

arquivos em meios magnéticos, em desacordo com a legislação;  

XX - de 5% do valor das operações ao contribuinte que omitir ou prestar 

incorretamente as informações em meios magnéticos. 

Verifica-se que as bases de cálculo na imposição das penalidades descritas 

variam em função: 

                                                           
18  UPF/PR – Unidade Padrão Fiscal do Paraná. 1UPF/PR = R$ 34,49 



 

 

a) do valor do imposto que deixou de ser recolhido; 

b) do valor do crédito do imposto; 

c) do valor da operação tributável;  

d) da Unidade Fiscal do Paraná – UPF/PR. 

Considerando os quatro itens acima e utilizando-se, ainda, aquela que 

talvez seja a mais simples e prática das classificações, que é a que aponta 

para sanções materiais e sanções formais em função de falhas de natureza 

substantiva ou instrumental, respectivamente, verifica-se ser a legislação 

paranaense coerente na graduação da penalidades. 

Com efeito, aquelas infrações materiais correspondentes à falta de 

recolhimento do imposto estão sujeitas a multas de 10 e 20% do valor do 

imposto e as infrações materiais relativas ao crédito do imposto são 

oneradas a 60% do valor do crédito indevido. Por sua vez, também as 

sanções materiais, que possuem por base de cálculo o valor da operação 

variam de 5 a 40%.  Ao final, todas as demais infrações têm caráter 

meramente instrumental (formal) às quais são imputadas penalidades com 

grandeza relacionada com a Unidade Fiscal do Paraná. 

Convém citar que, embora não se trate de sanção fiscal, a legislação 

tributária paranaense admite a providência administrativa da apreensão 

como prova material da infração tributária nas hipóteses:  

a) se houver prova ou fundada suspeita de que as mercadorias e 

demais bens se encontram em residência particular, ou em 

dependência de qualquer estabelecimento, a fiscalização adotará 

cautelas necessárias para evitar a remoção clandestina e 

determinará providências para busca e apreensão judiciária, se o 



 

 

morador ou detentor recusar-se a fazer a exibição dessas 

mercadorias e demais bens; 

b) as mercadorias ou demais bens apreendidos ficam sob a custódia do 

chefe da repartição fazendária por onde se iniciar o respectivo 

processo e poderão ser por este liberados mediante a satisfação, 

pelo autuado, das exigências determinantes da apreensão, ou, se 

não atendidas, após a identificação exata do infrator, da infração e 

das quantidades, espécies e valores das mercadorias ou demais 

bens; 

c) em relação à apreensão de livros, documentos fiscais e arquivos, 

inclusive magnéticos ou eletrônicos, ou à respectiva lacração, será 

lavrado termo que constará do processo. 

Seção III 

PENALIDADES - ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 O ICMS no Estado de São Paulo está sob a égide da Lei 6.374/89. 

Relativamente às infrações e penalidades encontra-se no artigo 85, todo o 

elenco de modalidades. Resumindo-as por infrações nos mesmos moldes da 

lei,  têm-se as seguintes hipóteses: 

I) infrações relativas ao pagamento do imposto; 

II) infrações relativas ao crédito do imposto; 

III) infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, 

transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria 

ou, ainda, quando couber, na prestação de serviços; 

IV) infrações relativas a documentos e impressos fiscais; 



 

 

V) infrações relativas a livros e registros magnéticos; 

VI) infrações relativas à inscrição no cadastro de contribuintes, à 

alteração cadastral e outras informações; 

VII) infrações relativas à apresentação de informação econômico-

fiscal e à guia de recolhimentos do imposto. 

Embora extensa  e muito detalhada, a legislação do Estado de São 

Paulo, relativamente à infrações tributária, em essência, é equivalente à 

legislação paranaense. 

De modo geral as sanções apontadas nos incisos I a V correspondem às 

sanções materiais, pois encontram-se vícios tendentes a macular o aspecto 

material do crédito tributário. Nas seguintes (VI a VIII), as infrações, também 

em geral, restringem-se a aspectos instrumentais e, portanto, sujeitas a 

multas formais. 

Quanto às bases de cálculo, a identidade com a legislação paranaense é 

perfeita, pois se apresentam assim calculadas: 

a) pelo valor do imposto que deixou de ser recolhido; 

b) pelo valor do crédito do imposto; 

c) pelo valor da operação;  

d) pelo valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo – UFESP. 

As dessemelhanças passam a ocorrer, incisivamente, é na graduação 

das penas. Com efeito, aquelas infrações materiais correspondentes à falta de 

recolhimento do imposto estão sujeitas a multas que variam de 50 a 150% do 

valor do imposto, enquanto que a legislação paranaense possui patamar 

superior limitado a 20% do valor do imposto. As infrações materiais relativas ao 

crédito do imposto possuem hipóteses baseadas no valor da operação e 



 

 

oneradas entre 10 e 50% desta e há também hipóteses com base no valor do 

crédito indevido (50 e 100%) e uma multa formal baseada na UFESP. Por sua 

vez, as demais sanções materiais que possuem por base de cálculo o valor da 

operação variam de 20 a 70%.  Ao final, todas as demais infrações têm 

meramente eminentemente instrumental (formal) às quais são, 

dominantemente, imputadas penalidades com grandeza relacionada com a 

Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. 

Seção IV 

PENALIDADES - ESTADO DO AMAPÁ 

 O ICMS no Estado do Amapá subordina-se à Lei n.º 0194, de 29 de 

dezembro de 1994.  

No artigo 481 dispõe que os infratores à legislação do ICMS ficam sujeitos 

às seguintes penalidades: 

I - multa; 

II - sujeição ao regime especial de fiscalização; 

III - cancelamento de benefícios fiscais; 

IV - cassação de regimes especiais concedidos; 

V - suspensão ou cancelamento de inscrição cadastral. 

Relativamente às infrações e penalidades encontra-se entre os artigos 482 

e 527, todo o elenco de modalidades. Resumindo-as por infrações nos 

mesmos moldes da lei paranaense têm-se as seguintes hipóteses: 

a) infrações relativas ao pagamento do imposto – sujeitas a multas de 

50 a 300% do valor do imposto; 



 

 

b) infrações relativas ao crédito do imposto – sujeitas a multas de 100 a 

300% do valor do crédito indevido; 

c) infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, 

transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, 

ainda, quando couber, na prestação de serviços – sujeitas a multas 

de 200% sobre o valor do imposto; 

d) infrações relativas a documentos e impressos fiscais – sujeitas a 

multas de 50 a 300% do valor do imposto; 

e) infrações relativas a obrigações acessórias – sujeitas a multas em 

função da UFIR19 (50 a 10.000). 

Lei de cunho draconiano e que se diferencia da lei paranaense ao adotar 

como base de cálculo nas sanções relativas a operações de transporte,  

estocagem, etc., o valor do imposto ao invés do valor da operação que, 

normalmente, é a própria base de cálculo do ICMS. 

Seção  V 

PENALIDADES - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

 

 O ICMS no Estado do Mato Grosso do Sul subordina-se à Lei n.º 

1.8100/1997.  

No artigo 118 dispõe que os infratores à legislação do ICMS ficam sujeitos 

às seguintes penalidades: 

I – multa punitiva e de mora; 

II - sujeição ao regime especial de fiscalização; 

                                                           
19  UFIR – Unidade Fiscal da União. 



 

 

III - cancelamento de benefícios fiscais; 

IV - cassação de regimes especiais concedidos; 

V - suspensão ou cancelamento de inscrição cadastral. 

Relativamente às infrações e penalidades pecuniárias encontra-se entre  os 

artigos 119 e 122, todo o elenco de modalidades. Resumindo-as por 

infrações nos mesmos moldes da lei paranaense têm-se as seguintes 

hipóteses: 

a) infrações relativas ao pagamento do imposto – sujeitas a multas de 

11 a 150% do valor do imposto; 

b) infrações relativas ao crédito do imposto – sujeitas a multas de 10 a 

150% do valor do crédito indevido; 

c) infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, 

transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, 

ainda, quando couber, na prestação de serviços – sujeitas a multas 

de 10 e 20% sobre o valor da operação; 

d) infrações relativas a documentos e impressos fiscais – sujeitas a 

multas de 10% do valor do operação; 

e) infrações relativas a obrigações acessórias – sujeitas a multas em 

função da UFERMS20 (10 a 1.000). 

Lei extensa e bem feita quanto ao aspecto de particularização das 

hipóteses de infrações. Curiosamente, apresenta percentual modesto de 

10% para as penalidades que podem ser caracterizadas como crimes 

fiscais. 

Seção  VI 

                                                           
20  UFERMS – Índice oficial de preço – MS. 



 

 

PENALIDADES - ESTADO DO MATO GROSSO 

 

 O ICMS no Estado do Mato Grosso subordina-se à Lei n.º 5.419 de 

27/12/1988. Regulamento n. 1.944 de 06 de outubro de 1989. 

Relativamente às infrações e penalidades pecuniárias encontram-se no 

artigo 446, todo o elenco de modalidades. Resumindo-as por infrações nos 

mesmos moldes da lei paranaense, têm-se as seguintes hipóteses: 

a) infrações relativas ao pagamento do imposto – sujeitas a multas de 

50 a 200% do valor do imposto; 

b) infrações relativas ao crédito do imposto – sujeitas a multas de 10 a 

200% do valor do crédito indevido; 

c) infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, 

transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, 

ainda, quando couber, na prestação de serviços – sujeitas a multas 

de 10 e 70% sobre o valor da operação; 

d) infrações relativas a documentos e impressos fiscais – sujeitas a 

multas de 30 a 100% do valor do operação; 

e) infrações relativas a obrigações acessórias – sujeitas a multas em 

função da UPFMT21 (5 a 100). 

 

Lei extensa quanto ao aspecto de particularização das hipóteses de infrações. Não 
apresenta, entretanto, qualquer notícia acerca de sanções não-pecuniárias nos moldes de  
sujeição ao regime especial de fiscalização ou cancelamento de benefícios fiscais. 

Seção VII 

PENALIDADES - ESTADO DO PARÁ 

                                                           
21  UPFMT – Índice oficial de preço – MT. 



 

 

 

 O ICMS no Estado do Pará subordina-se à Lei n.º 5.530/1989.  

No artigo 118 dispõe que os infratores à legislação do ICMS ficam sujeitos 

às seguintes penalidades: 

I  - multa punitiva; 

II - cassação de regimes especiais concedidos. 

Relativamente as infrações e penalidades pecuniárias encontra-se entre os 

artigos 119 e 122, todo o elenco de modalidades. Resumindo-as por 

infrações nos mesmos moldes da lei paranaense têm-se as seguintes 

hipóteses: 

a) infrações relativas ao pagamento do imposto – sujeitas a multas de 

24 a 210% do valor do imposto; 

b) infrações relativas ao crédito do imposto – sujeitas a multas de 40 a 

210% do valor do crédito indevido; 

c) infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, 

transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, 

ainda, quando couber, na prestação de serviços – sujeitas a multas 

de 60 e 100% sobre o valor do imposto; 

d) infrações relativas a documentos e impressos fiscais – sujeitas a 

multas de 210% sobre o valor do imposto; 

e) infrações relativas a obrigações acessórias – sujeitas a multas em 

função da UFIR (6 a 5.000). 

Lei extensa quanto ao aspecto de particularização das hipóteses de 

infrações nas operações com ECF.  



 

 

Apresenta, ainda, no inciso IX, alínea “d” o seguinte mandamento: Faltas 

decorrentes do não-cumprimento das exigências previstas na 

legislação, para as quais não haja penalidade específica indicada 

neste artigo – multa de 10 (dez) a 200 (duzentas) UFIR, a critério da 

autoridade fazendária. 

Trata-se de regra claramente viciada, pois a atividade administrativa dos 

agentes fiscais não pode ser discricionária em matéria tributária.  

Seção VIII 

PENALIDADES - ESTADO DO SERGIPE 

O ICMS no Estado do Sergipe subordina-se à Lei n. 3.796 de  26  de 

dezembro de 1996.  

Nos artigos 72, 75 e 76 dispõe que os infratores à legislação do ICMS ficam 

sujeitos às seguintes penalidades: 

I  - multa punitivas e de mora; 

II - sujeição ao regime especial de fiscalização; 

III - cancelamento de benefícios fiscais. 

Relativamente às infrações e penalidades pecuniárias encontra-se no artigo 

72, todo o elenco de modalidades. Resumindo-as por infrações nos 

mesmos moldes da lei paranaense têm-se as seguintes hipóteses: 

 infrações relativas ao pagamento do imposto – sujeitas a multas de 

30 a 200% do valor do imposto; 

 infrações relativas ao crédito do imposto – sujeitas a multas de 10 a 

100% do valor do crédito indevido; 



 

 

 infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, 

transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, 

ainda, quando couber, na prestação de serviços – sujeitas a multas 

de 10 e 20% sobre o valor da operação; 

 infrações relativas a documentos e impressos fiscais – sujeitas a 

multas em função da UFP/SE22 (1 a 100) por documento; 

 infrações relativas a obrigações acessórias – sujeitas a multas em 

função da UFP/SE (1 a 150). 

Apresenta particularidade na base de cálculo das sanções contra infrações 

relativas a documentos e impressos fiscais ao utilizar unidades do índice 

oficial local, quando normalmente se utiliza para o caso, base de cálculo em 

função do valor da operação.  

Seção IX 

PENALIDADES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 O ICMS no Estado do Rio de Janeiro subordina-se à Lei n.º 2657, de 26 

de dezembro de 1996. Regulamentado pelo Decreto N. 27.427/2000. 

Nos artigos 57 a 76 dispõe que os infratores à legislação do ICMS ficam 

sujeitos às seguintes penalidades: 

I – multa punitiva e de mora; 

II - sujeição ao regime especial de fiscalização. 

                                                           
22  UFP/SE – ìndice oficial de preço – SE. 



 

 

Relativamente às infrações e penalidades pecuniárias encontra-se entre os 

artigos 59 e 60, todo o elenco de modalidades. Resumindo-as por infrações 

nos mesmos moldes da lei paranaense têm-se as seguintes hipóteses: 

a) infrações relativas ao pagamento do imposto – sujeitas a multas de 5 

a 60% do valor do imposto; 

b) infrações relativas ao crédito do imposto – sujeitas a multas de 60 e 

80% do valor do crédito indevido; 

c) infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, 

transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, 

ainda, quando couber, na prestação de serviços – sujeitas a multas 

de 35 a  80% sobre o valor da operação; 

d) infrações relativas a documentos e impressos fiscais – sujeitas a 

multas de 120% do valor do imposto; 

e) infrações relativas a obrigações acessórias – em geral sujeitas a 

multas em valores fixos de Reais (R$ 10,00 a R$ 30.000,00). 

Lei extensa, assistemática, que dificulta a sua aplicação. Possui, entretanto, 

o mérito de eliminar os “índices oficiais de preço”, como a UFIR, na 

aplicação de multas sobre infrações acessórias. 

Seção X 

PENALIDADES - ESTADO DO TOCANTIS 

 

O ICMS no Estado do Tocantis subordina-se à Lei n.º 888 de 28 de 

dezembro de 1996. 



 

 

Nos artigos 60 a 64 dispõe que os infratores à legislação do ICMS ficam 

sujeitos às seguintes penalidades: 

I  - multa punitiva; 

II – suspensão de inscrição no cadastro de contribuintes no Estado; 

III – Sujeição a regime especial de controle, fiscalização e recolhimentos 

de imposto; 

IV – Proibição de transacionar com órgãos da administração do Estado. 

 
Relativamente às infrações e penalidades pecuniárias encontra-se, entre os 

artigos 61 e 63, todo o elenco de modalidades. Resumindo-as por infrações 

nos mesmos moldes da lei paranaense têm-se as seguintes hipóteses: 

a) infrações relativas ao pagamento do imposto – sujeitas a multas de 

30 e 40% do valor do imposto; 

b) infrações relativas ao crédito do imposto – sujeitas a multas de 50% 

do valor do crédito indevido; 

c) infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, 

transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, 

ainda, quando couber, na prestação de serviços – sujeitas a multas 

de 10% sobre o valor da operação; 

d) infrações relativas a documentos e impressos fiscais – sujeitas a 

multas de 10 a 50% sobre o valor do imposto;  

e) infrações relativas a obrigações acessórias – sujeitas a multas em 

função em valores fixos de Reais (R$ 10,00 a R$ 2.000,00). 

Apresenta, entre as sanções não-pecuniárias, a odiosa “Proibição de 

transacionar com órgãos da administração do Estado”, já condenada pelo 

Poder Judiciário por ferir princípios e garantias constitucionais. 



 

 

Seção XI 

PENALIDADES - ESTADO DO PIAUÍ 

 

O ICMS no Estado do Piauí subordina-se à Lei n. 4.257 de 06 de janeiro 
de 1989. 
 

Nos artigos 60 a 64 dispõe que os infratores à legislação do ICMS ficam 

sujeitos às seguintes penalidades: 

I  - multa; 

II – Sujeição a regime especial de controle, fiscalização e recolhimentos 

de imposto. 

 
Relativamente às infrações e penalidades pecuniárias encontram-se, nos 

artigos 180 e 181, todo o elenco de modalidades. Resumindo-as por 

infrações nos mesmos moldes da lei paranaense têm-se as seguintes 

hipóteses: 

a) infrações relativas ao pagamento do imposto – sujeitas a multas de 

40% do valor do imposto; 

b) infrações relativas ao crédito do imposto – sujeitas a multas de 80% 

do valor do crédito indevido; 

c) infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, 

transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, 

ainda, quando couber, na prestação de serviços – sujeitas a multas 

de 80% sobre o valor do imposto; 

d) infrações relativas a documentos e impressos fiscais – sujeitas a 

multas de 80% sobre o valor do imposto; 



 

 

e) infrações relativas a obrigações acessórias – sujeitas a multas de 10 

a 5.000  UFIRs. 

Apresenta particularidade na base de cálculo das sanções contra infrações 

relativas a documentos e impressos fiscais, ao utilizar unidades do índice 

oficial local, quando normalmente se utiliza para o caso, base de cálculo em 

função do valor da operação.  

 

Seção XII 

PENALIDADES - ESTADO DO PERNAMBUCO 

 

O ICMS no Estado do Pernambuco subordina-se à Lei n. 10.259 de 27 

de janeiro de 1989. Regulamentado pelo Decreto 14.876 de 12 de março de 

1991. 

No artigo 741 dispõe que os infratores à legislação do ICMS ficam 

sujeitos às seguintes penalidades: 

I – multa; 

II – proibição de transacionar com as repartições públicas e autárquicas 

estaduais e com estabelecimentos bancários controlados pelo Estado; 

III – sujeição a sistemas especiais de controle e fiscalização. 

Relativamente às infrações e penalidades pecuniárias encontra-se, entre 

os artigos 745 e 748, todo o elenco de modalidades. Resumindo-as por 

infrações nos mesmos moldes da lei paranaense têm-se as seguintes 

hipóteses: 



 

 

a) infrações relativas ao pagamento do imposto – sujeitas a multas de 

30 a 60% do valor do imposto; 

b) infrações relativas ao crédito do imposto – sujeitas a multas de 100 a 

300% do valor do crédito indevido; 

c) infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, 

transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, 

ainda, quando couber, na prestação de serviços – sujeitas a multas 

de 200% sobre o valor do imposto; 

d) infrações relativas a documentos e impressos fiscais – sujeitas a 

multas de 100 a 300% sobre o valor do imposto; 

f) infrações relativas a obrigações acessórias – sujeitas a multas de 

22,62 a 1.000  UFIRs; e ainda multas de 17,76 a 1.365.96 URF/PE23 

Apresenta, entre as sanções não-pecuniárias, a odiosa “Proibição de 

transacionar com as repartições públicas e autárquicas estaduais e com 

estabelecimentos bancários controlados pelo Estado”, já condenada pelo 

Poder Judiciário, por ferir princípios e garantias constitucionais.  

Apresenta, ainda, no art. 747 o seguinte mandamento: As multas 

previstas nos incisos I a X e XX a XXIII do "caput" do art. 745, serão impostas 

nos graus mínimo, médio e máximo, consideradas as circunstâncias em que 

foi cometida a infração e a situação econômica do infrator.  Portanto, a critério 

da autoridade fazendária. 

Trata-se de regra claramente viciada, pois a atividade administrativa dos 

agentes fiscais não pode ser discricionária em matéria tributária. Reveste-se 

de completa ilegalidade uma vez que graduação de multas em função de 

situação econômica do contribuinte é regra de remissão dependente de Lei 



 

 

autorizativa, conforme definida no artigo 172, inciso I, do Código Tributário 

Nacional.  

Seção XIII 

PENALIDADES - ESTADO DA PARAÍBA 

 

 O ICMS no Estado da Paraíba subordina-se à Lei n.º 6.379/1996. 

Regulamentado pelo Decreto n. 21.678 de 27 de dezembro de 2.000. 

Relativamente às infrações e penalidades pecuniárias encontra-se entre os 

artigos 667 e 673, todo o elenco de modalidades. Resumindo-as por 

infrações nos mesmos moldes da lei paranaense têm-se as seguintes 

hipóteses: 

a) infrações relativas ao pagamento do imposto – sujeitas a multas de 

40 e 100% do valor do imposto; 

b) infrações relativas ao crédito do imposto – sujeitas a multas de 100 e 

200% do valor do crédito indevido; 

c) infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, 

transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, 

ainda, quando couber, na prestação de serviços – sujeitas a multas 

de 200% sobre o valor do imposto; 

d) infrações relativas a documentos e impressos fiscais – sujeitas a 

multas de 120% do valor do imposto; 

                                                                                                                                                                          
23  URF/PE – ìndice oficial de preço – PE. 



 

 

e) infrações relativas a obrigações acessórias – sujeitas a multas em 

função da UFR-PB24 (1 a 20). 

Curiosamente, não indica qualquer sanção não-pecuniária. 

Seção XIV 

PENALIDADES - ESTADO DA BAHIA 

 

 O ICMS no Estado da Bahia subordina-se à Lei n.º 7.014, de 04 de 

dezembro de 1996.  

No artigo 41 dispõe que os infratores à legislação do ICMS ficam sujeitos às 

seguintes penalidades: 

I - multa; 

II - sujeição ao regime especial de fiscalização e pagamento; 

III - cancelamento de benefícios fiscais; 

IV - cassação de regime especial para pagamento, emissão de 

documentos fiscais ou escrituração de livros fiscais. 

Relativamente às infrações e penalidades pecuniárias encontra-se no artigo 

42, todo o elenco de modalidades. Resumindo-as por infrações nos 

mesmos moldes da lei paranaense têm-se as seguintes hipóteses: 

a) infrações relativas ao pagamento do imposto – sujeitas a multas de 

50 e 60% do valor do imposto; 

b) infrações relativas ao crédito do imposto – sujeitas a multas de 40 e 

60% do valor do crédito indevido; 

                                                           
24  UFR-PB – Índice oficial de preço – PB. 



 

 

c) infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, 

transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, 

ainda, quando couber, na prestação de serviços – sujeitas a multas 

de 100% sobre o valor do imposto; 

d) infrações relativas a documentos e impressos fiscais – sujeitas a 

multas de 70 a 150% do valor do imposto; 

e) infrações relativas a obrigações acessórias – em geral sujeitas a 

multas em valores fixos de Reais (R$ 200,00 a R$ 200.000,00). 

Semelhante à lei do Estado do Rio de Janeiro, é extensa e assistemática, o 

que dificulta a sua aplicação. Possui, entretanto, o mérito de eliminar os 

“índices oficiais de preço”, como a UFIR, na aplicação de multas sobre 

infrações acessórias. 

Seção XV 

PENALIDADES - ESTADO DE ALAGOAS 

 

 O ICMS no Estado de Alagoas subordina-se à Lei n. 5.077/89. 

Regulamentada pelo Decreto n. 35.245, de 26 de dezembro de 1991. 

No artigo 41 dispõe que os infratores à legislação do ICMS ficam sujeitos às 

seguintes penalidades: 

I - multa; 

II - sujeição ao regime especial de fiscalização e pagamento; 

III - cancelamento de benefícios fiscais; 

IV - cassação de regime especial para pagamento, emissão de 

documentos fiscais ou escrituração de livros fiscais. 



 

 

Relativamente às infrações e penalidades pecuniárias encontra-se, entre os 

artigos 822 e 838, todo o elenco de modalidades. Resumindo-as por 

infrações nos mesmos moldes da lei paranaense têm-se as seguintes 

hipóteses: 

a) infrações relativas ao pagamento do imposto – sujeitas a multas de 

50 e 100% do valor do imposto; 

b) infrações relativas ao crédito do imposto – sujeitas a multas de 60 e 

100% do valor do crédito indevido; 

c) infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, 

transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, 

ainda, quando couber, na prestação de serviços – Prejudica por falta 

de tipificação legal; 

d)  infrações relativas a documentos e impressos fiscais – Prejudica por 

falta de tipificação legal; 

e) infrações relativas a obrigações acessórias – Prejudica por falta de 

tipificação legal. 

Lei extremamente simples, limitada a poucos tipos penais. Apresenta, 

entretanto, entre seus dispositivos legais, os seguintes 817 e 820 que, como 

se verá na seqüência, merecem registro: 

Art. 817. Tratando-se de infração tributária a que não corresponda sanção 
expressamente prevista, aplicar-se-á pena pecuniária em valor variável de 10 (dez) a 
100 (cem) vezes a unidade Padrão Fiscal do Estado de Alagoas - UPFAL, observada a 
gradação compatível com  a gravidade da ofensa à Fazenda Estadual. 
... 

Art. 820. O não recolhimento no prazo legal, do imposto recebido pelo contribuinte 
substituto, constitui apropriação indébita. 

 
O artigo 817 traz regra claramente, viciada pois a atividade administrativa 

dos agentes fiscais não pode ser discricionária em matéria tributária. Por 



 

 

sua vez, no artigo 820, vê-se a lei estadual invadir o campo de competência 

da União, ao criar um tipo penal.  

Seção XVI 

PENALIDADES - ESTADO DO ACRE 

 

O ICMS no Estado do Acre subordina-se à Lei Complementar 55 de 09 

de julho de 1997. Regulamentada pelo Decreto 008 de 26 de janeiro de 1998. 

Relativamente às infrações e penalidades pecuniárias encontra-se no artigo 

510, todo o elenco de modalidades. Resumindo-as por infrações nos 

mesmos moldes da lei paranaense têm-se as seguintes hipóteses: 

a) infrações relativas ao pagamento do imposto – sujeitas a multas de 

50 e 75% do valor do imposto; 

b) infrações relativas ao crédito do imposto – sujeitas a multas de 100% 

do valor do crédito indevido; 

c) infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, 

transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, 

ainda, quando couber, na prestação de serviços – sujeitas a multas 

de 100% do valor do crédito indevido; 

d) infrações relativas a documentos e impressos fiscais – Prejudica por 

falta de tipificação legal; 

e) infrações relativas a obrigações acessórias – sujeitas a multas em 

função da UPF-AC25 (20 a 100).  

                                                           
25  UPF-AC – Unidade padrão fiscal do Acre – AC. 



 

 

Lei extremamente simples, limitada a poucos tipos penais. Curiosamente, 

não indica qualquer sanção não-pecuniária. 

Seção XVII 

PENALIDADES – DISTRITO FEDERAL 

 
 O ICMS no Distrito Federal subordina-se à Lei n. 1.254 de 08 de  
novembro de 1.996.  
 

No artigo 62 dispõe que os infratores à legislação do ICMS ficam sujeitos às 

seguintes penalidades: 

I - multa; 

II - sujeição a sistema especial de controle, fiscalização e arrecadação; 

III – apreensão de bens e mercadorias; 

IV – cassação de incentivos ou benefícios fiscais; 

V – suspensão ou cancelamento de inscrição cadastral; 

VI – Proibição de transacionar com órgãos e entidades da administração 

pública do Distrito Federal. 

Relativamente as infrações e penalidades pecuniárias encontra-se, no 

artigo 65, todo o elenco de modalidades. Resumindo-as por infrações nos 

mesmos moldes da lei paranaense têm-se as seguintes hipóteses: 

a) infrações relativas ao pagamento do imposto – sujeitas a multas de 

10 e 50% do valor do imposto; 

b) infrações relativas ao crédito do imposto – sujeitas a multas de 50% 

do valor do crédito indevido; 

c) infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, 

transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, 



 

 

ainda, quando couber, na prestação de serviços – sujeitas a multas 

de 50% do valor do imposto; 

d) infrações relativas a documentos e impressos fiscais – sujeitas a 

multas de 200% do valor do imposto; 

e) infrações relativas a obrigações acessórias – Prejudica por falta de 

tipificação legal. 

Lei extremamente simples, limitada a poucos tipos penais. Apresenta, 

entre as sanções não-pecuniárias a odiosa “Proibição de transacionar 

com órgãos da administração do Estado”, já condenada pelo Poder 

Judiciário por ferir princípios e garantias constitucionais. 

Seção XVIII 

PENALIDADES – ESTADO DE GOIÁS 

 

 O ICMS no Estado de Goiás subordina-se à Lei n. 11.651/91. 

Regulamentado pelo Decreto n.º 5.245/2000.   

Relativamente às infrações e penalidades pecuniárias encontra-se, no 

artigo 371, todo o elenco de modalidades. Resumindo-as por infrações nos 

mesmos moldes da lei paranaense têm-se as seguintes hipóteses: 

a) infrações relativas ao pagamento do imposto – sujeitas a multas de 

60 a 140% do valor do imposto; 

b) infrações relativas ao crédito do imposto – sujeitas a multas de 140% 

do valor do crédito indevido; 

c) infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, 

transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, 



 

 

ainda, quando couber, na prestação de serviços – sujeitas a multas 

de 25% do valor da operação; 

d) infrações relativas a documentos e impressos fiscais – sujeitas a 

multas de 20 e 25% do valor das operações; 

f) infrações relativas a obrigações acessórias – em geral sujeitas a 

multas em valores fixos de Reais (R$ 77,04 a 7.301,11). 

Apresenta, entre as sanções não-pecuniárias a odiosa “Proibição de 

transacionar com órgãos da administração do Estado”, já condenada pelo 

Poder Judiciário por ferir princípios e garantias constitucionais. 

Seção XIX 

PENALIDADES – ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

O ICMS no Estado de Minas Gerais subordina-se à Lei n.º 6.763 de 26 de dezembro de 
1975. Regulamentado pelo Decreto n.º 38.104 de 28 de junho de 1996.  

Relativamente às infrações e penalidades pecuniárias, encontra-se, 

entre os artigos 215 e 220, todo o elenco de modalidades. Resumindo-as por 

infrações nos mesmos moldes da lei paranaense têm-se as seguintes 

hipóteses: 

a) infrações relativas ao pagamento do imposto – sujeitas a multas de 

12 a 80% do valor do imposto; 

b) infrações relativas ao crédito do imposto – sujeitas a multas de 40% 

do valor da operação; 

c) infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, 

transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, 



 

 

ainda, quando couber, na prestação de serviços – sujeitas a multas 

de 40% do valor da operação; 

d) infrações relativas a documentos e impressos fiscais – sujeitas a 

multas de 10 a 50% do valor das operações;  

e) infrações relativas a obrigações acessórias – sujeitas a multas em 

função da UFIR26 (48,98  a 500). 

g) Apresenta, entre as sanções não-pecuniárias, a odiosa “Proibição de 

transacionar com órgãos da administração do Estado”, já condenada 

pelo Poder Judiciário por ferir princípios e garantias constitucionais. 

Lei extensa, assistemática, que dificulta a sua aplicação. Possui, ainda, a 

peculiaridade de as sanções contra infrações relativas ao crédito do imposto 

terem base de cálculo sobre o valor da operação.  

Seção XX 

DENÚNCIA ESPONTÂNEA 
 
 

O Código Tributário Nacional, ao tratar da responsabilidade por 

infrações da legislação tributária, abre exceção, dispondo que a denúncia 

espontânea implica a exclusão dessa responsabilidade. Por denúncia 

espontânea entende-se aquela que é feita antes de a autoridade administrativa 

tomar conhecimento da infração, ou antes do início de qualquer procedimento 

administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração 

denunciada.  

Especificamente no artigo 138 do Código Tributário Nacional – CTN, é 

que vamos encontrar a normatização básica para o perfeito entendimento do 

caso sob exame, nos seguintes termos:  



 

 

"Art. 138 – A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, 
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou 
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o 
montante do tributo dependa de apuração. 
Parágrafo único: Não se considera espontânea denúncia apresentada após o início de 
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a 
infração.” 
 
 
O art. 138 do CTN estatui que se o contribuinte ou responsável, por 

sucessão, ou ainda que seja terceiro, espontaneamente e antes do início de 

qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados 

com a infração, reconhece e confessa a infração cometida, efetuando, se for o 

caso, concomitantemente, o pagamento do tributo devido e dos juros de mora, 

ou procedendo ao depósito da importância arbitrada pela autoridade 

administrativa, quando o valor do tributo dependa de apuração, ficará excluído 

da responsabilidade ( multa) pela infração à legislação tributária.  

Cabem ainda os seguintes esclarecimentos sobre o art. 138:  

a) os pressupostos cumulativos da exclusão da responsabilidade são a 

confissão espontânea, e, ao mesmo tempo, desistência do proveito da infração;  

b) a denúncia espontânea deve ser feita antes do início de qualquer 

procedimento administrativo (auto de infração) ou medida de fiscalização 

específica relacionada com a infração, pelo que o início de uma fiscalização 

geral não impede a espontaneidade da denúncia;  

O STJ assim decidiu na interpretação do art. 138 do CTN:  

......3. Sem antecedente procedimento administrativo descabe a imposição da multa, 
mesmo pago o imposto após a denúncia espontânea (art. 138, CTN). Exigi-la seria 
desconsiderar o voluntário saneamento da falta, malferindo o fim inspirador da 
denúncia espontânea e animando o contribuinte a permanecer na indesejada via da 
impontualidade, comportamento prejudicial à arrecadação da receita tributária, principal 
objetivo da atividade fiscal... 27 
 

                                                                                                                                                                          
26  UFIR – Unidade Fiscal da União. 
27   lª T. Resp. no 9.421- 0 - PR, 02.09.92, Rel. Ministro Milton Pereira, RSTJ 37/394. 



 

 

O mesmo STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que, sem que 

haja prévio procedimento administrativo ou qualquer medida de fiscalização, 

descabe a aplicação de multa ao contribuinte que cumpre obrigação tributária 

em atraso, ou paga o imposto quando da denúncia espontânea do débito.  

Paulo de Barros Carvalho, assevera que:  

Modo de exclusão da responsabilidade por infrações à legislação tributária é a 
denúncia espontânea do ilícito, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo 
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade 
administrativa, quando o montante do tributo depende de apuração ( CTN, art. 138). A 
confissão do infrator, entretanto, haverá de ser feita antes que tenha início qualquer 
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionada a fato ilícito, sob 
pena de perder seu teor da espontaneidade. ( art. 148, parágrafo único). A iniciativa do 
sujeito passivo, promovida com a observância desses requisitos, tem a virtude de evitar 
a aplicação da multa de natureza punitiva, porém não afasta os juros de mora ...28  
 
A denúncia espontânea aplica-se tanto a infrações à obrigação tributária 

principal ( que tem por objeto o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária) 

como a infrações à obrigação tributária acessória ( prestações positivas ou 

negativas exigidas no interesse da arrecadação e fiscalização). O texto legal 

não faz qualquer menção ao tipo de infração, abrangendo todos, e atingindo, 

em conseqüência, as infrações substanciais e formais. O artigo em pauta 

aplica-se, indistintamente, a qualquer infração da legislação tributária.  

Não  há a menor dúvida que a denúncia espontânea, quer seguida do 

pagamento do tributo ou não ( ex. parcelamento), afasta qualquer penalidade 

ao infrator, inclusive a multa de mora. A exclusão da responsabilidade pode se 

dar diante dos seguintes casos:  

a) da infração não resulta o descumprimento de pagar o tributo.  

Nessa hipótese, basta apenas o sujeito passivo fazer a denúncia 

espontânea; 

                                                           
28  Op. Cit., p. 352 – 353. 



 

 

b ) da infração resulta o descumprimento da obrigação de pagar o 

tributo.  

Nesse caso, o sujeito passivo deverá fazer a denúncia espontânea e 

pagar o tributo devido, com o acréscimo dos juros de mora e 

atualização monetária; 

c) da infração resulta o não pagamento do tributo, estando este em 

apuração pelo sujeito ativo.  

O sujeito passivo deverá fazer a denúncia espontânea, acompanhada do 

depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, se o tributo 

depender de avaliação. 

A denúncia espontânea pode derivar das mais diversas situações, em 

que os contribuintes e/ou responsáveis apuram a existência de infrações 

relativas ao fato gerador, ou aos deveres acessórios, decorrentes dos mais 

variados procedimentos possíveis: declaração de débito de tributo sem o seu 

efetivo recolhimento; não-coincidência entre os valores consignados nas notas 

fiscais e aqueles escriturados nos livros fiscais; falta de emissão ou 

preenchimento irregular de notas fiscais; lançamento de despesas sem 

existência do respectivo documento; falta de comunicação de alteração dos 

dados cadastrais do contribuinte; atraso de entrega da declaração de impostos, 

etc. 

Se o infrator da legislação tributária procura espontaneamente o fisco 

para regularizar sua situação não fica sujeito a penalidade nenhuma. Sua 

responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração. Assim, o 

sujeito passivo que procura o fisco, espontaneamente, e confessa o 

cometimento de infração, não será punido. Sua responsabilidade fica excluída 



 

 

pela denúncia espontânea da infração. Mas, se o cometimento da infração 

implicou o não pagamento de tributo, a denúncia há de ser acompanhada do 

pagamento do tributo devido. 

O artigo 161 do CTN fixa a regra geral de que a inadimplência acarreta o 

pagamento agravado de juros de mora, correção monetária e multas pela mora 

e o artigo 138 define a exceção a essa regra. Assim, ocorrendo denúncia 

espontânea acompanhada do recolhimento do tributo, se for o caso, com juros 

e correção monetária, nenhuma penalidade poderá ser imposta e tampouco 

exigida do contribuinte anteriormente inadimplente .  

Importante observar que aqueles que propugnam pela aplicabilidade de 

multa moratória buscam embasamento no próprio CTN, em seção reservada 

ao tema do pagamento  (art. 161). Não obstante o texto do art. 161 do Diploma 

Tributário prever a aplicação de correção monetária, juros e multa moratória no 

caso de atraso, este não tem aplicação aos casos descritos no artigo 138 do 

CTN, eis que, representam a exceção à regra apontada. Esse, inclusive, é o 

sentir de Sacha Calmon Navarro Coelho, que em obra específica sobre o tema, 

aponta "não existir a mais mínima incompatibilidade entre os artigos 138 e 161 

". 

As infrações podem até passar despercebidas pelos sujeitos passivos, e, 

mesmo no caso de sua ciência, podem não querer saná-las, colocando-se sob 

risco de ação fiscal; ou, ao contrário, podem os sujeitos passivos proceder à 

sua regularização, a fim de guardar plena obediência aos ditames legais.  

Sobre esse último aspecto, podem adotar procedimentos internos e 

pessoais sem a necessária participação do Fisco, mediante lançamentos em 



 

 

sua escrita fiscal (estorno de créditos; aviso aos seus fornecedores para que 

corrijam as dados constantes de suas notas fiscais, etc.). 

Muitas vezes, todavia, é imprescindível que se proceda comunicação ao 

Fisco sobre as infrações cometidas, para que os contribuintes possam ficar a 

salvo de responsabilidades e exigências de valores pecuniários, bem como 

para evitar futuras representações por crimes contra a ordem tributária. É óbvio 

que a mera informação verbal ao agente fiscal de rendas constitui precária 

providência, desprovida de qualquer segurança, e que, por si só, não tem o 

amplo efeito de excluir as pretendidas responsabilidades. 

A denúncia da infração deve ser especificada e formalizada por rito, 

devidamente instruída com os elementos e documentos pertinentes, de modo a 

conter todos os aspectos da situação tributária. Caso a infração se refira a um 

descumprimento, de obrigação acessória (falta de comunicação de mudança 

de endereço ou de alteração de membros do quadro societário), bastará 

proceder a tais informações, preenchendo os formulários competentes. 

Todavia, se a violação cometida tiver patente implicação com o gerador 

do tributo, acarreta falta de seu pagamento, não a simples confissão. Nesse 

caso, além de retratar o ilícito cometido, impõe-se o prévio recolhimento do 

tributo (não lançado, ou sonegado), e dos juros de mora (atraso na sua 

liquidação), não sendo exigível a multa de mora. 

Pacífico, portanto, que a denúncia espontânea, seguida do pagamento 

do tributo, elide a aplicação da multa moratória, quer punitiva ou indenizatória. 

Na mesma linha, traz a jurisprudência:  

"O pagamento voluntário, pelo contribuinte em atraso, do valor integral do tributo, mais 
juros moratórios, antes de qualquer procedimento administrativo, ou medida de 



 

 

fiscalização, configura, segundo nossa legislação tributária, denúncia espontânea, o 
que o libera do pagamento da multa acompanhada".29  

 
Somando-se: 

 
1 - A denúncia espontânea quando apresentada antes de qualquer procedimento 
administrativo ou medida fiscalizadora da infração, exime o contribuinte do pagamento 
da multa moratória se ele efetua o recolhimento do principal e dos juros de mora. ...30 
 
E ainda: 

 
 Denúncia espontânea - desnecessidade do procedimento administrativo do 
lançamento. 
A simples declaração do tributo, sem o respectivo pagamento ou depósito, não 
configura a denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN. Tratando-se de IPI, 
tributo objeto do auto - lançamento ou lançamento por homologação previsto no art. 
150 do CTN, é desnecessário o procedimento administrativo reclamado pela 
embargante, a quem cabia o dever de efetuar o pagamento do tributo dentro do prazo 
previsto na declaração/notificação por ela preenchida. A inscrição da dívida, na 
hipótese, só ocorreu diante do inadimplemento de obrigação tributária previamente 
declarada. De outra parte, não se configura o processo administrativo em documento 
essencial à propositura da ação de execução fiscal, vez que, conforme disposto no art. 
6.o, par. 1.o, da Lei n.º 6.830, de 1980, basta a certidão de dívida ativa para instruir a 
inicial.31 

 
 

Hugo de Brito Machado, ao comentar sobre a denúncia espontânea e parcelamento 
assim se expressou:  

 

 

A rigor, nos termos do art. 138 do CTN, essa exclusão da responsabilidade depende, 
se devido tributo, do pagamento deste, ou do depósito do valor arbitrado pela 
autoridade competente se o valor do tributo depender de apuração. Cuida-se de norma 
cuja finalidade é estimular duas condutas, a saber, a denúncia espontânea da infração, 
e também o pagamento do tributo devido. A denúncia espontânea, sozinha, não realiza 
o suporte fático dessa norma. Não faz alcançada sua finalidade. 
Nada impede, porém, que o legislador de cada pessoa jurídica tributante preceitue 
diversamente, concedendo a exclusão da responsabilidade em face da denúncia 
espontânea da infração, com o pacto de parcelamento. É o que fez, por exemplo, o 
legislador maranhense, autorizando o Poder Executivo a conceder parcelamento de 
crédito tributário denunciado espontaneamente, sem a cobrança de multa moratória, 
desde que o requerente comprove sua liquidez negativa. 
Não obstante o recebimento do tributo seja o objetivo final, não se pode dizer seja 
desimportante a denúncia espontânea. Esta facilita o recebimento e induvidosamente 
merece estímulo. Instituí-lo é uma questão de política legislativa. Por cautela, porém, o 
legislador deve estabelecer que o não pagamento do tributo parcelado restabelece as 
penalidades excluídas pela denúncia espontânea.32 
 

                                                           
29   TJ-PR -- unân. da 2.a Câm. Cív., de 13-8-97 -- Ap-Reex Nec 52525-5 -- Juiz Ariovaldo Alves -
- Estado do Paraná x Indústria de Móveis Cequipel Paraná Ltda. 
30  MS nº 177243 - Reg. Nº 98.03.097374-2 - Rel. Juíza Lúcia Figueiredo, TRF 3ª Região, julg. De 
29.06.98. 
31  TRF- 3.a R -- unân. da 6.a T., publ. em 22-1-97 -- Ap Cív 9003022407-2 -- a. Juíza Diva 
Malerbi. 
32  Hugo de Brito Machado, Sanções Tributárias, In: Caderno de Pesquisas Tributárias, p. 241 ss.  



 

 

Resta cristalino que o parágrafo único do artigo 138 do CTN elide a 

espontaneidade da denúncia, se antes de apresentação tiver início qualquer 

procedimento administrativo fiscal, relacionado com a infração. Interpretando-

se, a contrário sensu, conclui-se que o procedimento fiscal não relacionado 

com a infração denunciada não tem o condão de impedir sua exclusão. Daí a 

inconstitucionalidade das disposições da legislação ordinária das três entidades 

políticas tributantes, que elidem a espontaneidade da denúncia pela simples 

lavratura do " termo de inicio de fiscalização" no livro próprio. Ressalta-se, 

portanto, que não se considera espontânea a denúncia apresentada no início 

de qualquer procedimento administrativo ou mediante fiscalização, 

relacionados com a infração (parágrafo único do art. 138 CTN). 

Portanto, pode-se resumir que caracterizam a excludente os seguintes 

elementos:  

a) comunicação formalizada à autoridade administrativa da existência 

da infração;  

b) comunicação espontânea, isto é, não provocada por procedimento 

fiscal;  

c) pagamento do tributo, dos juros e da correção monetária. 

 

Quanto ao ato de fiscalização, a autoridade administrativa que proceder 

à quaisquer diligências nesse sentido, deverá lavrar os termos necessários à 

documentação do início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que 

fixará o prazo máximo para a conclusão daquelas. Esse termo de início ou 

abertura de fiscalização produz conseqüências muito importantes, sendo a 

principal delas representada pela elisão dos efeitos que são normais ao 



 

 

procedimento corretivo espontâneo do sujeito passivo ( exclusão de multas 

punitivas por atraso de recolhimento do tributo). 

Também aplica-se o caso quando o sujeito passivo, ou qualquer outro 

interessado, formula consulta formal à Fazenda para obter o seu 

posicionamento a respeito da legislação tributária, relativamente a fatos, 

estados, situações e operações específicas. Nessas situações, a fiscalização 

deve aguardar o resultado dos exames verificados em decorrência da denúncia 

espontânea e as respostas que sejam proferidas nas consultas, porque 

somente após os seus resultados é que terá condição, se for o caso, de 

promover exigências tributárias. 

Do mesmo modo, "início de qualquer procedimento administrativo" ou 

"medida de fiscalização" não significam meras visitas de fiscais ao contribuinte, 

fiscalizações genéricas, ou mesmo pendências de processos (administrativo ou 

judicial) sobre outras matérias tributárias que não guardem correspondência 

com os fatos irregulares (objeto da denúncia espontânea ou da consulta à 

Fazenda). 

A prejudicial da espontaneidade (parágrafo único do art. 138 do CTN) só 

se positiva no caso de as providências fazendárias serem substancialmente 

pertinentes à matéria tributária, não bastando que o agente fazendário lavre 

simples termo de início de fiscalização, em livro destinado a ocorrências, sem 

especificar o âmbito do trabalho fazendário. Não é crível admitir e conceber 

que o simples registro da presença fazendária no domicílio do contribuinte 

possa inibir e torpedear a salutar prática da boa - fé compreendida no direito à 

espontaneidade. 



 

 

À guisa de conclusão desse tema, pelo exposto, resulta defeso, em 

nossa estrutura jurídica tributária, a aplicação da multa de mora, no caso de 

denúncia espontânea acompanhada do pagamento do tributo, sendo esta 

suprida, ainda, pelo depósito ou parcelamento do valor declarado. 

Seção XXI 

A BABEL LEGISLATIVA 

 

Vê-se em rápida análise das legislações estaduais, sinteticamente trazidas 

acima que as multas por infração são instituídas  à vontade pelo legislador 

estadual ou distrital, sem quaisquer preceitos em lei complementar, situação 

essa que deixa os contribuintes sujeitos à ânsia fiscal. A magnitude das 

alíquotas de multas aplicadas e as diferenças percentuais encontradas 

nestas, entre os diversos Estados da Federação, leva à certeza de que o 

contribuinte está à mercê da própria sorte, pois são diversificados, ao 

extremo, os critérios de alíquota e de base de cálculo utilizados pelos 

Estados.  Para base de cálculo, utilizam para o mesmo tipo de infração, 

bases completamente diferentes, às vezes o valor do imposto, às vezes o 

valor da operação. Nas alíquotas, a “torre de babel” é completa. A diferença 

de 3.000% entre as alíquotas de multa aplicadas pelos Estados de 

Pernambuco e do Mato Grosso do Sul, nas infrações relativas a 

documentos e impressos fiscais, revela que não existem limites para 

absurdos legislativos. 

Conclui-se que o valor das multas, punitivas ou moratórias, estão em 

descompasso com os valores objetivados na Carta Magna. 



 

 

O professor Sacha Calmon Navarro Coelho, de há muito sustenta que a 

multa escorchante configura burla ao dispositivo constitucional que proíbe o 

confisco. E complementa, defendendo que as sanções tributárias devem se 

subordinar a um teto definido por norma geral de direito tributário: 

Uma multa excessiva ultrapassando o razoável para dissuadir ações ilícitas e para 
punir os transgressores (caracteres punitivo e preventivo da penalidade) caracteriza, de 
fato, uma maneira indireta de burlar o dispositivo constitucional que proíbe o confisco. 
Este só poderá se efetivar se e quando atuante a sua hipótese de incidência e exige 
todo um processus. A aplicação de uma medida de confisco é algo totalmente diferente 
da aplicação de uma multa. Quando esta é tal que agride violentamente o patrimônio 
do cidadão contribuinte, caracteriza-se com confisco indireto e, por isso, é 
inconstitucional. É bom sublinhar que a multa conquanto ente sancioanante, quando 
ingressa no patrimônio estatal, o faz com receita (as penalidades na medida em que 
implicam deveres de entrega de dinheiro ao Estado, traduzem fórmula de transferência 
de riqueza dos particulares para a fazenda pública. Em ciência  das finanças o 
pagamento da multa é classificado como receita derivada, ao lado dos tributos). 

Do ponto de vista jurídico-positivo duas fórmulas existem para o evitamento de multas 
escorchantes. A fórmula legislativa, mediante a qual através de uma norma geral de 
potestade a competência dos legisladores ordinários para estatuir multas tributárias 
restaria restringida quantitativamente, e a fórmula jurisprudencial mercê da qual os 
juizes através da fixação de standards – súmulas no caso brasileiro – construiriam  os 
princípios de restrição norteadores da ação do legislador na espécie. A república 
Argentina decidiu-se pela fórmula jurisprudencial. Entre eles, multa tributária que 
ultrapasse um determinado percentual em relação ao valor do tributo ao qual se liga já 
é confisco . 

Pessoalmente, somos partidários de que ‘uma lei sobre como fazer leis’ (lex legum) 
estatua o teto das penalidades, contingenciamento que seria obrigatoriamente 
observado pelo legislador ordinário das três ordens de governo da federação brasileira. 
Não obstante, diante dos exageros do legislador, compete ao Judiciário, baseado no 
princípio da não confiscatoriedade da multa fiscal, impor limites às penalidades 
desmedidas”33 

 

Esta é, aliás, a clássica posição doutrinária no direito pátrio. Na lição de 

Sampaio Dória: 

(...) não se admitirá que a pretexto de castigar infrações, o legislador confisque a 
propriedade individual. (...) para que a multa fiscal se considere confiscatória, é 
necessário que inexista qualquer conexão entre a penalidade imposta e a infração 
cometida, ou que a pena seja imposta e a infração cometida, ou que a pena seja 
desproporcionada ao delito ou infração tributários praticados34 

 

E adverte: 

                                                           
33  Sacha Calmon Navarro Coelho, Infrações tributárias e suas sanções, p. 67 - 68. 
34  Sampaio Dória,  Direito Constitucional Tributário e Due Process of law,  p. 201. 



 

 

Mais freqüente, porém, será a incidência de multas confiscatórias por seu montante 
excessivo ou despropositado em razão da natureza do delito ou infração tributária. Não 
só a Constituição impossibilitaria penalidades assim desarrazoadas, mas a própria 
diretriz da capacidade contributiva obstaria a imposição de penas que exorbitassem da 
capacidade econômica dos indivíduos35  

 

Também Angela Maria da Motta Pacheco manifestou-se criticando as 

grandezas das sanções tributárias que redundam naquilo que também 

chama de confisco, só que analisando pelo prisma da aplicação do princípio 

da proporcionalidade: 

Este, chamado pelos norte-americanos de princípio da razoabilidade e pelos alemães 
de proibição do excesso, refere-se à lei arbitrária, àquela que embora formalmente 
perfeita, atinge os direitos fundamentais do cidadão em sua substância. O princípio 
confronta com a onipotência do legislador. (...) 

O direito constitucional reconhece ao cidadão de um lado, o direito de propriedade, o 
direito ao trabalho, o direito à associação para um empreendimento de risco e de outro, 
o direito de o Estado deste retirar uma parcela de sua riqueza para custear seus gastos 
a fim de que possa exercer as atividades que a própria Constituição lhe atribui em 
caráter privativo. 

Aí temos dois direitos que se contrapõem: o direito de propriedade do cidadão, de um 
lado, direito do Estado ao tributo do outro. Estes direitos confluem para a formação de 
um outro direito fundamental: o não-confisco. 

Assim o direito de tributar, de competência do Estado, não pode permitir a destruição.36 

 

A multa fiscal não pode ou não poderia ser utilizada como expediente ou 

técnica de arrecadação, como tributo disfarçado. Assim, o simples atraso no 

pagamento de qualquer tributo que legitime a previsão de multa na casa de 

centenas de percentagem, como também a expropriação do patrimônio do 

sujeito passivo em magnitude não razoável, desproporcional à infração 

cometida, são injustificáveis. 

Não há como se admitir a subversão da natureza jurídica da sanção 

tributária, convertendo esta em obrigação de pagar tributo, transformando-

                                                           
35  Op. Cit., p. 203. 
36  Angela M.da Motta Pacheco, Sanções Tributárias e Sanções Penais Tributárias, p. 258. 



 

 

se o acessório - a multa fiscal - em valor muitas vezes mais relevante do 

que o principal. 

Existe na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal exemplos 

da possibilidade do Judiciário reduzir ou relevar multas fiscais: 

Relevação de multa em executivo fiscal. Dissídio jurisprudencial invocado. Recurso 
extraordinário conhecido e desprovido. (…) No exame, a que procedi, acerca das 
antecedências do Supremo Tribunal sobre a matéria em debate, respiguei dois casos 
que não são iguais ao presente, mas que lhe são muito . semelhantes. Trata-se dos RE 
55.906-SP e 57.904, também de São Paulo. (…) Cuida-se, em ambos, de graduação 
da multa imposta aos executados em executivo fiscal. Os acórdãos reputaram-na 
excessiva e entenderam justa a sua redução, atentos às circunstâncias que formaram a 
espécie (…) In casu, não se cogita de redução da multa aplicada ao recorrido, mas da 
sua relevação integral pelo v. acórdão recorrido. (…) Conheço, pois, do mesmo 
(recurso), em face do dissídio pretoriano comprovado, mas nego provimento" 
(RE60.413-SP, Rel. Min. Adalício Nogueira, Ac. Unânime da 2ª Turma - RTJ44/661).  
"O Judiciário pode excluir ou graduar a multa imposta pela autoridade administrativa. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Divergência jurisprudencial superada. 
Recurso extraordinário não conhecido. .37 
 
ICM. Redução de multa de feição confiscatória. Tem o STF admitido a redução de 
multa moratória imposta com base na lei, quando assume ela, pelo seu montante 
desproporcionado, feição confiscatória. Dissídio de jurisprudência não demonstrado. 
RE não conhecido38  
 

Enfim, a sanção tributária, assim como qualquer outra sanção jurídica, tem 

a finalidade de dissuadir o possível devedor de eventual descumprimento 

da obrigação a que estiver sujeito e, assim, estimular o pagamento correto 

dos tributos sob, risco de sua oneração. 

A par dessa análise acerca da confiscatoriedade da Lei fiscal, há, ainda, 

dúvidas em relação a regras de interpretação de dispositivos penais e que 

poderiam, de há muito ter sido resolvidas. 

De fato, à época da elaboração do Código Tributário Nacional (C.T.N.) 

havia o anteprojeto elaborado por Rubens Gomes de Souza, contendo 

inúmeros detalhes de regência da aplicação de penalidades, em regra, 
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idênticos àqueles encontrados no direito penal, como por exemplo: 

conceitos de infração consumada, de tentativa, de infração simples e 

continuada; agravantes;  reincidência; definição genérica de figuras 

delituosas como a fraude e o conluio; atenuantes. Infelizmente, tais 

conceitos não foram implementados na versão final do código e o resultado 

é que interpretações imperfeitas têm levado autoridades fazendárias a 

estatuir normas equivocadas. 

Fábio Fanucchi também se manifestava nesse sentido: 

O resultado  disto é que se aplicam os textos legais sem nenhum  cuidado científico, 
sem nenhuma conscientização técnico jurídica. Antes, como já dissemos, busca-se o 
que se convenciona chamar de resultados econômicos, que em outra linguagem se 
traduz por ‘arrecadação maior aos cofres públicos, mesmo que para isto seja 
necessário violentar o direito. 

Se o Código se tivesse preocupado tanto quanto o anteprojeto Rubens Gomes de 
Sousa com o direito tributário penal, certamente aqueles ensinamentos, que 
transcrevemos e mencionamos aqui, teriam sido aprendidos por todos, mesmo pelos 
‘técnicos tributários’  mais refratários à pesquisa e ao estudo.39 

 

Por tudo que foi exposto, diante da diversidade  das legislações estaduais, 

das imperfeições da elaboração das leis, dos abusos cometidos pelas 

autoridades fazendárias encarregadas da aplicação das multas por infração, 

as sanções pecuniárias, tal como foi singelamente visto neste trabalho,  

revelam a existência de uma “torre de babel” legislativa. Cada Estado usa 

linguagem própria, e a impressão que se tem e que, assim como naquele 

episódio bíblico, há a intenção dos legisladores em atingir os céus. Pelo 

menos na graduação das alíquotas.  

Convivem, ainda, com ilegalidades várias, tais como sujeitar o contribuinte à 

ação discricionária em matéria tributária mesmo sabendo-se que já existe 

                                                           
39  Fábio Fanucchi, Curso de Direito Tributário Brasileiro, p. 449. 



 

 

vedação expressa no Código Tributário Nacional; sujeição àquilo que se 

chamava, antigamente, de devedor remisso  e mesmo levá-lo à insolvência. 

Parece que o tema exige maior reflexão daqueles que se dedicam ao 

estudo da ciência do direito, em particular, ao estudo do direito tributário.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 CONCLUSÃO 

 

A proposta deste trabalho limitou-se a fazer um mosaico sobre as 

legislações tributárias estaduais, especificamente acerca das sanções 

tributárias. 

Entendendo-se sanção tributária como conseqüência do 

descumprimento de norma jurídica e mais particularmente no direito tributário e 

que o não cumprimento de obrigações tributárias, sejam acessórias ou 

principais, resultam sempre em sanção tributária. 

No direito tributário penal aplicam-se  todos os princípios de direito 

penal. Da legalidade. Da anterioridade. Da retroatividade. Do contraditório. Da 

solução das dúvidas em favor do infrator. 

Quanto à responsabilidade por infrações, o Código Tributário Nacional, 

nos artigos 136 a 138 reserva, que em geral,  prevalece a responsabilidade 

objetiva do contribuinte. 

Em outro aspecto, têm-se que a classificação de penalidades deve ter 

em  mente o objetivo pretendido.  Não há nem melhor nem pior.  Das várias 

apresentadas, as que melhor representam os textos legais são as de Bernardo 

Ribeiro de Moraes, que as divide em compensatórias, repressivas, e 

preventivas  e as de Zelmo Denari, que as divide em materiais e formais..  

Entretanto, curiosamente, há entre quase todos os tipos de classificações, 



 

 

equívoco ao apontar as apreensões de mercadorias como sanção. A natureza 

dessas, na verdade, não passa de cautelas fiscais utilizadas pela fiscalização 

tributária para garantir não o crédito tributário e sim a correta identificação do 

sujeito passivo. 

 Apresentadas as diversas classificações adotadas pelos doutrinadores,  

verificaram-se as os diversos textos legais, sistematizando as sanções tal qual 

consta na legislação paranaense: 

g) infrações relativas ao pagamento do imposto; 

h) infrações relativas ao crédito do imposto; 

i) infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, 

transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou 

bens e ainda relativamente à prestação de serviços; 

j) infrações relativas a documentos e impressos fiscais; 

k) infrações relativas a obrigações acessórias. 

Resumindo: 

 

DIFERENÇAS  PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO ENTRE O MAIOR E O MENOR 

PAGAMENTO (a) 1500% 
 

MAIOR 300% (AP) MENOR 20% (PR) 

CRÉDITO (b) 750% MAIOR 300% (PE) MENOR 40% (MG) 

OPERAÇÕES (c) 1000% 
 

MAIOR 200% (AP) MENOR 20% (MS) 

DOCUMENTOS (d) 3000% MAIOR 300% (PE) MENOR 10% (MS) 
      

 

 

Pelos resultados apresentados, têm-se claro que as multas por 

infrações tributárias são instituídas sem quaisquer preceitos em lei 



 

 

complementar e mais, em descompasso com os valores objetivados pela Carta 

Magna, seja pela magnitude das multas aplicadas seja por procedimentos de 

fiscalização. 
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