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INTRODUÇÃO 

 A presente monografia tem como desiderato o estudo do efeito confiscatório das multas 

tributárias excessivas. É um tema bastante fascinante em face de sua atualidade, embora ainda 

não tenha recebido o merecido destaque e reconhecimento dos doutrinadores brasileiros. A 

abordagem deste assunto justifica-se pela diversidade de posicionamentos existentes não só na 

doutrina pátria, mas também na jurisprudência dos tribunais superiores, não havendo ainda 

uma posição consolidada que proporcione ao Judiciário uma maior segurança no 

pronunciamento de seus julgados. Outro aspecto relevante que motiva o estudo deste assunto 

é a inexistência de critérios objetivos para aferição do limite confiscatório, o que torna a nossa 

pesquisa mais instigante.  

 Antes de adentrar ao tema em comento e visando a análise do assunto de maneira 

ordenada para torná-lo de fácil compreensão, inicialmente foram desenvolvidos alguns 

conceitos básicos para posterior aprofundamento do tema e exame das questões polêmicas 

acerca da aludida matéria até a sua conclusão.  

 Na primeira parte deste trabalho, de forma resumida, teceremos alguns comentários 

sobre o princípio do não-confisco, a interpretação e o alcance do dispositivo constitucional 

previsto no art. 150, IV e a sua relação com o direito de propriedade. Posteriormente, 

abordaremos o ilícito tributário e as sanções tributárias, com nítida ênfase às multas fiscais 

impostas ao contribuinte quando da inobservância das obrigações tributárias. 

 Em seguida, faremos algumas considerações sobre o princípio da proporcionalidade, 

revelando ainda os seus três aspectos; a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em 

sentido estrito, e ainda a sua aplicabilidade no direito tributário, mais especificamente às 

multas tributárias. Subseqüentemente, trataremos de forma objetiva, do efeito confiscatório 
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das multas tributárias, apresentando sempre que possível o entendimento de célebres 

doutrinadores nacionais acerca do tema. 

 Na última parte deste trabalho, apresentaremos o posicionamento do Supremo tribunal 

Federal acerca do efeito confiscatório das multas tributárias elevadas, demonstrando alguns 

julgados relevantes que foram de fundamental importância para o debate do assunto, bem 

como o modo como o aludido tribunal vem pautando as suas decisões no caso concreto. 

 Esperamos que o presente projeto tenha atingido o objetivo pretendido, servindo de 

instrumento para mostrar a todos a importância do estudo do efeito confiscatório das multas 

tributárias cobradas além dos patamares considerados razoáveis. Embora não tenhamos a 

pretensão de inovar no tema, procuramos lograr êxito com esta problemática, tendo em vista o 

mesmo ter sido fruto de laboriosa pesquisa e amplas reflexões acerca desta temática tão 

intrigante.   

 Aproveitando a oportunidade, agradecemos a todos aqueles que, de uma forma ou de 

outra, contribuíram para a execução deste projeto, e em especial ao professor desta disciplina, 

pelo incentivo dado aos alunos para se empenharem no trabalho de pesquisa de um modo tão 

científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

1. PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO 

1.1. Confisco tributário e interpretação do art. 150, IV, da Constituição Federal. 

 Diversamente das constituições brasileiras anteriores, que ou eram omissas a esse 

respeito, ou relacionavam o confisco a uma espécie de punição de crimes, a Constituição de 

1988  foi a primeira a trazer de forma explícita a proibição de confisco, relacionado ao direito 

tributário. O art. 150, IV prescreve: “sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: IV – 

utilizar tributo com efeito de confisco”. 

      Confiscar vem do latim confiscare e no ambiente jurídico consiste em retirar um bem da 

posse de alguém em proveito do Estado. Não há que confundir o sentido do confisco 

empregado na linguagem penal com o previsto no dispositivo constitucional. Esse confisco 

não se identifica com pena e sim com o ônus elevado que importe em tomar total ou 

parcialmente a propriedade particular através da tributação. No sentido penal, o confisco 

consiste no ato de apreensão, autorizado por lei, de instrumentos ou produtos do crime, 

revelando-se como um meio de punição ao infrator pela prática de uma conduta delituosa. 

Desta forma, podemos dizer que, em matéria tributária, confisco consiste em uma exigência 

tributária que importe na transferência injusta do patrimônio do indivíduo para o Fisco. 

Enfrentando a questão, Martins (1989, p.140-141) assim se manifesta: “sempre que a 

tributação agregada retire a capacidade do contribuinte de se sustentar e se desenvolver 

(ganhos para suas necessidades essenciais e ganhos a mais do que estas necessidades para 

reinvestir ou se desenvolver) estar-se-á perante o confisco”. 

  O artigo 150, IV, da Carta Magna impede a utilização de tributos com o efeito de 
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confisco. Embora tal dispositivo constitucional seja um tanto vago, isto não invalida a 

produção de seus efeitos, apenas o torna objeto de controvérsias doutrinárias no que se refere 

ao alcance da aludida disposição constitucional.  

 De um modo geral, extraímos deste dispositivo uma interpretação no sentido de que não 

se pode compelir o contribuinte, pessoa física ou jurídica, a recolher aos cofres públicos, 

tributos além de sua capacidade contributiva, de modo que inviabilize ou dificulte o exercício 

de sua atividade econômica. Podemos dizer que o princípio do não-confisco é também 

derivado do princípio da capacidade contributiva (art. 145, §1º, CF). E ainda, é confiscatório o 

tributo que não levar em consideração a capacidade contributiva. 

 A dicção desse dispositivo constitucional pode levar a uma interpretação simples quanto 

à vedação do confisco através da imposição tributária, mas a questão se apresenta mais 

complexa do que aparenta ser. Daí o surgimento de questionamentos referentes ao limite do 

quantum tributário confiscatório. As legislações tributárias não estabelecem critérios objetivos 

para aferição da natureza confiscatória do tributo, gerando interpretações doutrinárias diversas 

acerca desta temática, inclusive quanto à competência para definição deste limite, não 

havendo consenso se a mesma cabe ao Judiciário ou ao legislador infraconstitucional.  Para a 

doutrina majoritária, tendo em Lobo (2000, p.191) um de seus adeptos, prevalece o critério da 

razoabilidade e da proporcionalidade na conceituação da tributação exacerbada. Ao tratar do 

tema, Amaro (2003, p.142) ressalta que o princípio do não-confisco não é um preceito 

matemático; é um critério informador da atividade do legislador e um preceito dirigido ao 

intérprete e ao julgador, que na análise do caso concreto, deve verificar a existência ou não de 

confisco.  

 Outro campo de estudo bastante árido reporta-se ao alcance do confisco, cuja grande 

celeuma reside em indagações sobre a confiscatoriedade do tributo individualmente 
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considerado ou do sistema tributário como um todo.  O entendimento de Martins (1989, 

p.141) é que para ser considerado confisco, o tributo não deve ser examinado apenas 

isoladamente, e sim analisada a universalidade da carga tributária que incide sobre 

determinado contribuinte, havendo, portanto, um tributo confiscatório e um sistema 

confiscatório decorrencial, ambos proibidos pela Constituição Federal como forma de 

proteção ao cidadão. Mas isto não é pacífico, pois entendemos que há casos em que, 

isoladamente, o tributo já alcança um patamar confiscatório. 

 Diante de tais questionamentos podemos concluir que o tributo que absorva todo o 

patrimônio ou que retire parcela substancial do patrimônio do indivíduo é confisco, ou ainda, 

conforme assevera Baleeiro (1997, p.566-567), tributo que destrua a empresa ou paralisa a 

atividade não se afina com a  capacidade contributiva e nem se ajusta a proibição do confisco. 

Também se encontram com eiva de inconstitucionalidade os tributos incidentes sobre valores 

que não evidenciem o aumento de aptidão econômica do contribuinte, como é o caso do 

exemplo citado por Carraza (2004, p.89), ao considerar como confiscatório o tributo incidente 

sobre correção monetária, que revela simplesmente uma recomposição do valor de troca da 

moeda.  

 Destarte, se o tributo ou o somatório dos tributos incidentes sobre um contribuinte, 

pessoa física ou jurídica, dificultar o atendimento de suas necessidades básicas ou obstar o 

exercício ou desenvolvimento de sua atividade econômica, então, está demonstrada a natureza 

confiscatória do ônus tributário. No entanto, mesmo diante de tantos posicionamentos 

controversos, ainda persiste a dúvida quanto aos efeitos práticos desde princípio. O que é 

incontestável, é que este princípio também objetiva um tratamento jurídico-tributário mais 

justo, limitando o direito que o ente político tem de expropriar bens privados. Trata-se, pois, 

de um critério limitador da carga tributária. 
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1.2. Princípio do não-confisco e direito de propriedade 

 O princípio do não-confisco tem seu fundamento no direito de propriedade (art. 5º, 

XXII, CF), guardando também estreita relação com alguns princípios gerais da ordem 

econômica, como o da propriedade privada (art. 170, II, CF) e da livre concorrência (art. 170, 

IV, CF). Por sua vez, segundo Malerbi (2000, p.158), a concretização dos princípios que 

informam a ordem econômica são inseparáveis dos direitos fundamentais à vida, à 

propriedade, à igualdade e à segurança, sendo instrumentos para a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária.  Podemos dizer que o confisco, salvo exceções previstas na 

Carta Magna, art. 5º, XXIII e XXIV, tem uma natureza proibitiva pelo simples fato da 

previsão constitucional que protege a propriedade privada (art. 5º, XXII). Mesmo que o 

princípio da vedação de tributação com efeito de confisco não fosse explicitado na 

Constituição Federal, poderíamos considerá-lo como um princípio implícito, extraindo tal 

interpretação na análise do dispositivo constitucional referente ao direito de propriedade. A 

sua positivação constitucional ampliou o seu alcance e proporcionou ao legislador uma maior 

segurança no exercício de sua atividade legiferante, servindo também de sustentáculo para as 

decisões do Poder Judiciário, além de inibir posicionamentos contrários quanto a sua 

existência.  

 Não podemos desvincular o direito de propriedade da tributação, visto que esta não pode 

violá-lo e nem tampouco produzir efeitos confiscatórios sobre a propriedade. A ofensa ao 

direito de propriedade por si só caracteriza a existência de confisco. Horvath (2002, p.44) 

confirma esse entendimento ao afirmar que: “embora autorizada a tributação, esta não pode 

servir como meio indireto de amesquinhar a propriedade privada sem compensação”. 

Entretanto, isto não significa dizer que só haverá tributo confiscatório se o direito de 

propriedade for atingido na sua totalidade. Qualquer meio de tributação que inviabilize o 
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proprietário de ter uma vida digna, através da restrição ao uso da propriedade, seja em relação 

ao uso como em relação à geração de riquezas, estar-se-á diante da violação ao princípio do 

não-confisco. Daí o fato de falarmos em efeito do confisco e não somente em confisco. 

2.  O ILÍCITO TRIBUTÁRIO E AS SANÇÕES TRIBUTÁRIAS   

 Antes de tratarmos do ilícito tributário, faz-se mister diferenciarmos delitos tributários 

de infrações tributárias. A lei é que estabelece essa distinção. No entanto, no que se refere às 

respectivas sanções, tanto para as infrações como para os delitos, quanto à finalidade não há 

essa diferenciação entre as sanções tributárias penais e as sanções meramente tributárias, pois 

em ambos os casos as sanções apresentam um caráter nitidamente preservativo do crédito 

público visando garantir por coação o recebimento do crédito tributário (MARTINS, 1998, 

p.25-26). Em suma, as sanções aos delitos e às infrações tributárias possuem a mesma 

finalidade, que é não só forçar o contribuinte a pagar o crédito tributário no prazo e na forma 

estabelecidos pelo Poder Tributante, mas também desestimular a sonegação fiscal. 

 O ilícito tributário ou infração tributária é a conduta humana que contraria as prescrições 

das normas tributárias. Pode ser oriundo do não pagamento do tributo previsto em lei, do 

pagamento fora do prazo legal ou em valor inferior ao devido, ou ainda em face da prática de 

atos proibidos pela lei tributária, ou pela abstenção da prática de atos obrigatórios previstos 

em lei. É com a prática do ilícito tributário que surge para o Poder Público o dever de aplicar 

a respectiva sanção. 

 As sanções não constituem um instituto jurídico exclusivo do Direito Penal. Neste, a 

sanção é denominada de pena, podendo assumir a condição de penalidade pecuniária, 

privação de liberdade ou restrição de um direito, visto que a função precípua da sanção no 
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Direito Penal é a de penalizar o agente causador da conduta definida em lei como crime ou 

contravenção penal. No Direito Tributário, nem todos os ilícitos tributários constituem ilícitos 

penais. Para as infrações penais definidas em lei como crimes contra a ordem tributária, a 

aplicação da sanção será realizada pelos juízes criminais com estrita observância dos preceitos 

estatuídos no direito penal e processual penal. Já para as infrações exclusivamente tributárias, 

denominadas de ilícitos tributários, as suas correspondentes sanções devem obedecer aos 

ditames das respectivas legislações fiscais de cada ordem de governo da federação brasileira. 

Dentre essas principais sanções podemos mencionar a apreensão de mercadorias, a interdição 

de estabelecimento, a sujeição a regime especial de fiscalização, a pena de perdimento e a 

multa, sendo esta a espécie de sanção tributária mais comum. Esposando esse entendimento 

vale destacar o ensinamento de Coelho (1993, p.50), que afirma que a sanção fiscal equivale a 

quantia pecuniária a ser entregue ao Estado, pelo fato de se ter deixado de cumprir deveres 

tributários, principais ou secundários, previstos em lei.  

 Dentre as sanções tributárias retromencionadas nos deteremos ao estudo das multas. As 

multas são penalidades tributárias que se constituem em uma realidade jurídica distinta das 

demais sanções previstas no direito, pois possuem características formais idênticas aos 

tributos e estruturas diversas (MARTINS, 1998, p.46-48). Ambos são prestações pecuniárias 

compulsórias, expressas em moeda ou valor equivalente, instituídas em lei e cobrada 

mediante atividade estatal plenamente vinculada. O que os diferenciam, é que o tributo não 

constitui sanção de ato ilícito, o que não ocorre com a penalidade pecuniária.. O 

conhecimento dessa identidade formal e da diferenciação estrutural entre esses institutos 

jurídico-tributários será de fundamental importância para compreensão dos argumentos prós e 

contras quanto à abrangência e ao sentido do princípio do não-confisco.   

 As multas tributárias punem tanto àqueles que descumpriram a obrigação tributária 
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principal quanto os que inobservaram as obrigações tributárias acessórias. As multas que 

punem a quem desobedeceu a obrigação tributária principal, ou seja, as resultantes do não 

pagamento do tributo, são denominadas de multas moratórias ou multas substanciais; e as que 

sancionam a quem descumpriu a obrigação tributária acessória são chamadas de multas 

formais. A hipótese de incidência da norma sancionadora que pune o descumprimento da 

obrigação principal é o não pagamento do tributo estatuído em lei, o seu pagamento fora do 

prazo ou a insuficiência de pagamento. No caso de falta de recolhimento de tributo, a multa 

imposta ao contribuinte apresenta uma natureza punitiva como forma de compensar o Erário  

pelo risco sofrido de a obrigação tributária vir a ser extinta pela decadência. Já no caso da 

multa por atraso no pagamento do tributo, esta revela uma natureza ressarcitória visando a 

reposição do prejuízo decorrente do não recolhimento do tributo no vencimento. Nesta 

situação, o sujeito passivo da obrigação tributária, além de estar obrigado a recolher o tributo 

devido deverá recolher a multa de mora oriunda do inadimplemento da obrigação principal. A 

hipótese de incidência da norma sancionante que penaliza a desobediência da obrigação 

acessória é o não cumprimento das prestações positivas ou negativas previstas na lei 

tributária, isto é, das prestações de fazer ou não fazer. Este tipo de sanção pertence à categoria 

das sanções corretivas, pois têm como escopo o saneamento de falhas formais praticadas pelo 

contribuinte nos controles referentes à obrigação tributária principal. Daí a função primordial 

das multas tributárias, conforme acentua Coelho (1993, p.40-41), é a de tutelar o direito do 

Estado de receber tributos e impor deveres secundários, visando a evitar o periculum in mora, 

sem necessidade de recorrer à lei penal.  

3. O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AS MULTAS  
TRIBUTÁRIAS 
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3.1. O princípio da proporcionalidade na Constituição Federal de  1988 

Ao ser elevada ao plano constitucional, este princípio tomou uma outra amplitude, 

obtendo uma maior elaboração teórica e efetiva aplicação nos tribunais, encontrando-se 

presente como um critério da razoabilidade que abrange o sistema jurídico como um todo. 

O princípio da proporcionalidade, também designado de “princípio da proibição do 

excesso” ou ainda, “princípio da vedação do excesso” vem evoluindo ao longo dos anos, 

passando a ocupar uma posição de destaque no Direito Constitucional contemporâneo, 

embora ainda seja deficiente sua elaboração teórica. Trata-se de uma construção doutrinária 

bastante recente, visto que não se encontra expressamente previsto na Carta Constitucional. 

Tornou-se, principalmente no âmbito dos direitos fundamentais, um dos princípios mais 

importantes. Ele deriva da conjugação de diversos artigos da Constituição Federal: art 1º, 

caput, III; art. 3º, I; art. 5º, caput, I, II, XXXV, LIV e §§ 1 º e 2º e art. 60, §4º, entre eles, o 

princípio do Estado Democrático de Direito, da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da 

legalidade, da inafastabilidade ou do controle pelo Poder Judiciário e do devido processo 

legal. 

Nos últimos anos, vem crescendo a quantidade de conflitos que envolvem os princípios 

constitucionais e os direitos fundamentais. Este tema assumiu uma maior magnitude quando 

da promulgação da Constituição Federal de 1988, propiciando o desenvolvimento da doutrina 

e da jurisprudência na ordem jurídica brasileira no sentido de construir um arcabouço teórico 

para aplicação desses princípios, principalmente no que se refere à proporcionalidade e à 

razoabilidade, muito utilizados atualmente para solucionar algumas questões mais complexas 

do direito. Na análise do caso concreto, estes princípios atuam através de juízos comparativos 

de ponderação dos interesses envolvidos, cumprindo a relevante missão de dirimir questões 
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conflituosas, buscando a harmonização não só dos direitos fundamentais com conteúdos  

antagônicos, mas também entre  os princípios constitucionais colidentes. 

Podemos vislumbrar posicionamentos diversos do aludido princípio. No Brasil, alguns 

doutrinadores, como Bonavides (2002, p.395), o consideram como decorrência do princípio 

da isonomia. Outros, em consonância com a doutrina norte-americana, o consideram como 

derivado do princípio do devido processo legal. Afirmam que: “corresponde em sua vertente 

substantiva à limitação constitucional dos poderes de Estado que se encontra atrelada a alguns 

direitos fundamentais, como a vida, a liberdade e a propriedade”. (TAVARES, 2004, p.533). 

É possível concluir que tanto o princípio da isonomia quanto o da proporcionalidade têm 

como função preponderante efetivar a proteção aos direitos fundamentais. O princípio da 

proporcionalidade pode ser utilizado não só para elucidar e decidir conflitos, mas também ser 

aplicado  como instrumento de interpretação  de normas constitucionais, trazendo muitas das 

vezes  resultados mais satisfatórios  que os métodos tradicionais de interpretação jurídica.  

É imperioso salientar que a jurisprudência brasileira vem adotando cautelosamente este 

princípio em diversos ramos do direito, principalmente no direito administrativo e 

constitucional, e mais recentemente no direito tributário, pois conforme assevera Tavares 

(2004, p.544), ainda não existe uma unidade de tratamento da matéria, que assegure a sua 

aplicabilidade com eficácia.   

3.2. O princípio da proporcionalidade como instrumento normativo-constitucional 
limitador da fixação abstrata e concreta das multas tributárias 

Consoante doutrina dominante, o referido princípio pode ser desmembrado em três 

subprincípios, que em conjunto conferem a adequada dimensão para o objetivo pretendido. A 

doutrina brasileira, plasmada na doutrina alemã, também consagrou a existência desse três 



 16

elementos componentes do princípio da proporcionalidade em sentido amplo: a adequação, a 

necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. 

O subprincípio da adequação, também denominado de princípio da conformidade ou da 

idoneidade, revela que os meios empregados pela lei devem estar em conformidade com os 

fins. Investiga-se, no caso concreto, se as medidas a serem adotadas são apropriadas ao 

atendimento de sua finalidade, isto é, deve existir uma correlação entre os meios utilizados e 

os fins almejados. Levando essa concepção para o direito tributário, mais especificamente na 

definição do quantum das multas tributárias pelo legislador ordinário, deve haver uma 

adequação entre a sanção tributária e a finalidade pretendida com a sua previsão e aplicação. 

Pontes (2000, p.140) reafirma este entendimento ao obrigar a existência de uma relação meio-

fim entre a sanção e o objetivo que justifica a existência de uma limitação jurídica imposta 

pela regra sancionatória. 

O segundo subprincípio é o da necessidade ou exigibilidade, que consiste na escolha da 

melhor medida dentre àquelas aptas a atingir o resultado pretendido. Havendo mais de um 

meio adequado e eficaz para se alcançar à finalidade, deve-se optar pelo meio menos gravoso 

a outros interesses protegidos pelo ordenamento jurídico, ou seja, aquele que trouxer um 

menor ônus aos cidadãos envolvidos ou à coletividade. No âmbito tributário concernente às 

multas fiscais, esse subprincípio corresponde à escolha da medida menos onerosa para o 

contribuinte em face da prática de uma conduta tributária inadequada ou até ilícita. De modo 

mais claro, se não houver outro meio de penalizar o contribuinte pelo cometimento desta 

conduta, que não pela aplicação de uma multa tributária, então, resta necessário e exigível a 

aplicação desta sanção pecuniária. Explicitando essa posição, Mendonça (2004, p.244) se 

posiciona no sentido de que o meio adotado deve ser o menos restritivo possível para os 

direitos e garantias fundamentais afetados pela medida, questionando inclusive se não haveria 

um outro meio menos desvantajoso e de igual eficácia para o atingimento do fim colimado. 
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Por fim, há ainda o subprincípio da ponderação ou da proporcionalidade em sentido 

estrito. Mesmo que o meio seja adequado e necessário, não será considerado razoável ou 

proporcional se as desvantagens dele decorrentes superarem as vantagens obtidas. Deve haver 

uma ponderação entre os interesses envolvidos, contanto que o ônus suportado pela pessoa 

não seja maior que o benefício obtido pela outra. A idéia de equilíbrio está intrinsecamente 

ligada a este subprincípio. Daí a importância da atividade legislativa quando da fixação dos 

valores das multas tributárias para as diversas condutas tributárias ilícitas. O legislador deve 

levar em consideração se o quantum sancionador é proporcional ao ilícito tributário previsto 

na respectiva legislação fiscal. Não se pode estabelecer um valor de multa elevado que não 

seja condizente com a conduta ilícita, isto é, para uma conduta de pouca expressão. O mesmo 

podemos dizer quanto ao estabelecimento de multas irrisórias para comportamentos 

tributários ilícitos de grande monta. Trata-se de uma evidente afronta ao princípio da 

proporcionalidade, que além do infrator tributário ser penalizado com injusta sanção, 

implicará numa deturpação dos fins propostos pela mencionado instituto jurídico. Outro 

aspecto ressaltado por Mendonça (2004,  p.253) é que a diminuição do patrimônio do infrator 

decorrente do pagamento da multa fiscal deve ser proporcional ao beneficio que o Fisco terá 

com o cumprimento da obrigação tributária principal ou da obrigação tributária acessória pelo 

obrigado, sob risco da lei ser considerada inconstitucional pelo não atendimento da 

proporcionalidade. 

Esses subprincípios estão inter-relacionados. Somente se procede a análise da 

proporcionalidade da medida à luz do princípio subseqüente se a mesma satisfez o princípio 

antecedente, havendo, portanto, uma progressão lógica entre eles. Se o meio utilizado for 

inadequado ao atingimento da finalidade pretendida, então, já está configurada a 

desproporcionalidade. (STEINMETZ, 2001,  p.154).  
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 No âmbito do direito tributário, o princípio da proporcionalidade, em sua tríplice 

dimensão, se constitui num instrumento eficaz de controle das sanções tributárias. Pontes 

(2000, p.129 e p.135), ratificando esse entendimento, afirma que a imposição de penalidades 

tributárias encontra substancial limite no princípio da proporcionalidade, que se constitui num 

instrumento normativo-constitucional concretizador do controle dos excessos do legislador e 

das autoridades estatais em geral  na definição abstrata e concreta das sanções. 

Há dois momentos distintos em que o princípio da proporcionalidade se faz presente 

com o intuito de evitar as multas tributárias abusivas. O primeiro momento ocorre no 

estabelecimento do montante das multas tributárias, resultado da atividade do legislador 

ordinário. Este seria o momento ideal para a estipulação de uma multa tributária adequada. A 

dificuldade do legislador pátrio reside em saber se o quantum da multa estipulada se encontra 

condizente com a conduta ilícita tributária in abstrato prevista em lei, visto que inexistem  

comandos normativos que estabeleçam limites quantitativos às sanções tributárias  a fim de 

restringir a atividade do legislador quando da valoração e da fixação dessas multas. A 

ausência desses comandos normativos limitadores da quantificação das penalidades 

tributárias, sejam eles constitucionais ou infraconstitucionais, no tocante às multas fiscais, 

subordina o contribuinte, incondicionalmente, aos ditames  das legislações fiscais de cada 

ente federativo. É nesse sentido o ensinamento a seguir. 

De fato, em nosso sistema tributário, as multas por infração são instituídas por entes 
federativos a la diable, vale dizer, sem observância de quaisquer critérios 
normativos previstos em lei complementar, circunstância esta que entrega os 
contribuintes à mercê da voracidade fiscal no plano federal, estadual ou municipal.   
(COSTA JÚNIOR; DENARI, 1998,  p.81). 

O que existe é a fiel observância ao princípio da capacidade contributiva e do não-

confisco. No entanto, conforme leciona Andrade Filho (2002, p.24), esses princípios não 

fornecem parâmetros objetivos, eles são mandados de otimização das regras que apontam que 
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eles devem ser concretizados da melhor forma possível, sem indicação de como esse ótimo 

deva ser produzido normativamente.  

Se no exercício da atividade legiferante forem inobservados os critérios da adequação, 

da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, na definição do quantum das multas 

tributárias, ainda assim sua aplicabilidade se faz necessária em momento posterior, na análise 

do caso concreto, quando o órgão julgador decidirá se a multa exacerbada prevista em lei 

produzirá ou não um efeito confiscatório.  

Nesse sentido, vale destacar o seguinte ensinamento: 

Do ponto de vista jurídico-positivo duas fórmulas existem para o evitamento das 
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 jurisprudência 
mercê da qual, os juízes através da fixação de standarts - súmulas no caso brasileiro 
– construiriam os princípios da restrição norteadores da ação do legislador na 
espécie. (COELHO, 1993, p.67, grifos do autor).  

 As legislações tributárias, sejam a nível federal, estadual ou municipal, não estabelecem 

critérios objetivos para aferição da natureza confiscatória das multas fiscais, cabendo tal 

incumbência aos doutrinadores ou ao intérprete ou julgador no exame do caso concreto. 

Diante desta lacuna legislativa, alguns raros estudiosos do assunto estabeleceram alguns 

critérios. Pacheco (1997, p.260) entende que as multas fiscais devem ser proporcionais aos 

tributos, isto é, o valor do tributo é que deve ser a base de cálculo da sanção tributária e não o 

valor da base de cálculo do tributo, como o valor da operação ser utilizado como base de 

cálculo da penalidade pecuniária fiscal.  Para Andrade Filho (2002, p.25), o limite máximo de 

multa a ser aplicado é o próprio montante do tributo devido, considerando inválidas as leis 

cujas multas extrapolem o valor da imposição tributária. Posicionamento diverso possui Dória 

(1996, p.201-204), que entende que a penalidade tributária deve ser proporcional a infração 

tributária praticada, devendo haver uma correlação lógica entre a penalidade aplicada ao 
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contribuinte e a infração praticada, acrescentando ainda que a imposição de multas que 

extrapolem a capacidade econômica do indivíduo fere o princípio da capacidade contributiva. 

 Nesse mesmo sentido, com clara aplicação do princípio da proporcionalidade é o 

ensinamento a seguir: 

[...] pela simples razão de que, em se tratando a multa tributária de uma sanção de 
natureza pecuniária imposta para apenar a prática de um ilícito tributário, 
implicando ela restrição a direitos fundamentais do sujeito passivo da obrigação 
tributária, a legislação que a prevê deve obedecer ao princípio constitucional da 
proporcionalidade, como ocorre como regra geral com toda a legislação que 
restringe direito fundamental.  (MENDONÇA, 2004,  p.253).  

 A base de cálculo da obrigação tributária principal (tributo e  penalidade pecuniária) é o 

parâmetro que separa a multa tributária inconstitucional da multa fiscal legítima, cujo 

montante não poderá ultrapassar dois limites essenciais: o valor da operação ou do bem que 

serviu de base de cálculo para a penalidade, ou no caso de valor superior ao bem ou operação, 

como ocorre nos tributos indiretos, a penalidade deve se limitar ao valor do próprio bem ou 

operação. (MARTINS, 1998, p.70-71).  

4. PRINCÍPIOS DO NÃO-CONFISCO E DA PROPORCIONALIDADE 
COMO ORIENTADORES DA IDENTIFICAÇÃO DO EFEITO 
CONFISCATÓRIO DAS MULTAS TRIBUTÁRIAS 

 As multas tributárias, assim como todas as demais sanções jurídicas existentes no 

ordenamento jurídico pátrio, possuem como intento a repressão à condutas ofensivas aos 

interesses protegidos pela ordem jurídica. Porém, não é só a finalidade punitiva que é 

intrínseca às multas fiscais, a sua aplicação desempenha também uma função ressarcitória, 

preventiva e até arrecadatória. A função ressarcitória objetiva restituir aos cofres públicos o 

dano sofrido em face do recolhimento do tributo fora do prazo devido. A função preventiva 

visa evitar que o prejuízo ao Erário se consume. E a função arrecadatória, visa assegurar ao 
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Estado uma arrecadação superior ao valor do montante do tributo devido.  A despeito dessas 

variadas finalidades, nem por isso o legislador ordinário poderá instituir penalidades 

pecuniárias de qualquer montante para atingir o seu fim. É imperioso que a sanção guarde 

uma proporção com o objetivo de sua imposição. Trata-se, pois, da aplicação do princípio da 

proporcionalidade como medida adequada para evitar os abusos e excessos do legislador 

ordinário na definição abstrata das multas tributárias. 

 Para um bom entendimento do tema em epígrafe faz-se mister diferenciarmos o confisco 

do efeito do confisco. No ensinamento de Goldschmidt (2004, p.50-51), o confisco se 

caracteriza quando há anulação da propriedade privada mediante a tributação excessiva 

incidente sobre determinado bem, enquanto que o efeito do confisco já se configura desde o 

momento em que a tributação assuma um caráter de penalização injustificada. Acrescenta 

ainda que a noção de “efeito de confisco” abrange não só o confisco disfarçado de tributação, 

mas também toda imposição, que mediata ou indiretamente implique na supressão de parcela 

substancial da propriedade. Entendemos que é nesse contexto que se enquadram as multas 

tributárias escorchantes, pelo fato do efeito do confisco ser um conceito bem mais amplo que 

o confisco propriamente dito.  

 Ao tratar das multas tributárias cobradas além dos patamares ditos razoáveis, Machado 

(2004, p.117-118), valendo-se de uma interpretação literal do art. 150, IV, da CF/88, afirma 

categoricamente que este princípio não alcança as multas fiscais, já que este dispositivo faz 

menção somente aos tributos. Corrobora este entendimento ao afirmar que ao garantir que as 

multas não possam ser confiscatórias significa garantir o direito de praticar atos ilícitos, visto 

que a ilicitude tributária é justamente o pressuposto para imputação das multas fiscais. 

Fulcrado em outro argumento, Hamati (2000, p.276) se posiciona no sentido de que o art. 150, 

IV não deve ser aplicado às multas fiscais, ao lembrar que a Constituição Federal, em seu art. 
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5º, XLV,  ao assegurar a individualização da pena, permite a decretação de perdimento de 

bens, desde que observado o limite  estabelecido pelo valor do patrimônio do condenado.  

 Outra relevante alegação que sustenta a não aplicabilidade do artigo 150, IV, da 

Constituição Federal às multas fiscais baseia-se numa interpretação finalística da distinção 

entre tributos e multas. Ambos pertencem a regimes jurídicos diversos, pois enquanto o 

tributo é uma receita ordinária cuja finalidade é carrear recursos financeiros para os cofres 

públicos, as multas fiscais podem atingir um quantum elevado, pois visam desestimular 

determinadas condutas tributárias ilícitas, e, portanto podem ser confiscatórias, o que não 

ocorre com os tributos. Diversos autores, por entenderem que o regime jurídico do tributo é 

diferente do regime jurídico das penalidades, também são da opinião que as multas fiscais não 

se enquadram na vedação prevista no art. 150, IV, da CF/88. (ICHIHARA, 2000, p.494-495; 

COSTA, 2000, p.432; PIRAÍNO, 2000, p.761; SARAIVA FILHO, 2000, p.509; HORVATH, 

2002, p.114). Nesse mesmo sentido, também é o pensamento de Oliveira (2000, p.241), 

Cassone (2000, p.399) e Goldschmidt (2003, p.154-155), acrescentando ainda que as 

penalidades se sujeitam aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

 Outros argumentos sustentam com veemência esse entendimento. É cediça a distinção 

existente entre tributos e multas, principalmente no que se refere a sua hipótese de incidência, 

visto que a multa constitui uma sanção de ato ilícito, o que jamais pode ocorrer com o tributo, 

pois a licitude do fato é um elemento essencial do tributo, constante de sua própria definição 

no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Sob esse aspecto, estará afastada a aplicabilidade 

da aludida disposição constitucional às multas tributárias.   

 Posicionamento diverso possui Coelho (1993, p.67) ao lecionar que a aceitação da multa 

exacerbada seria uma forma indireta de burlar a disposição constitucional de vedação do 

confisco e por isso também adota a posição de considerar confiscatória a multa excessiva que 
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ultrapassar os limites da razoabilidade, aplicando-se o art. 150, IV, da CF. Igual posição 

possui Pontes (2000, p.134), enfatizando que embora o dispositivo constitucional se refira 

apenas a tributo com efeito de confisco, também abrange a regra tributária de natureza 

sancionatória. E ainda, nesse mesmo sentido, há aqueles que entendem que além das multas  

tributárias observarem o princípio do não-confisco, as mesmas devem ser proporcionais a 

gravidade da infração, obedecendo a proporcionalidade e a razoabilidade. (CASTILHO, 2002, 

p.129; ALVES, 2000, p.417; RODRIGUES, 2000, p.337; YAMASHITA, 2000, p.691; 

MIRETTI, 2000, p.585; MARQUES, 2000, p.780; CAMPANILLE, 2000, p.611;  

MARAFON, 2000, p.441). 

 Outro forte argumento de que a vedação ao confisco também é aplicável às penalidades 

funda-se no art. 113, §1º, do Código Tributário Nacional, que preceitua que “a obrigação 

principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária”. Se a penalidade fiscal, assim com o tributo, é uma obrigação 

principal, então, a penalidade pecuniária que atingir um patamar exorbitante também estará 

sujeita ao confisco pelo fato de decorrer de uma obrigação tributária. Nesse sentido também é 

o posicionamento de Facin (2002, p 18-19) ao lecionar que a multa fiscal foi criada para dar 

efetividade ao tributo e assim todos os princípios e vedações ao poder de tributar a ele 

inerente também se aplicam às penalidades pecuniárias de natureza fiscal, posto que estas são 

decorrentes do próprio fenômeno jurídico da tributação. Corroborando  com esta assertiva, 

Lacombe (2000, p. 214) afirma que tanto os tributos como as sanções estão subordinadas aos 

mesmos princípios que limitam o poder do Estado, como a segurança jurídica, a igualdade, a 

legalidade, o devido processo legal, e também, dentre outros tantos, ao princípio do não-

confisco. Outros doutrinadores, fundados no argumento da sujeição da penalidade ao art. 113, 

do CTN também  não vêem impedimento algum para aplicação do art. 150, IV, da CF/88 às 

multas fiscais. (MARTINS, 2000, p.257; SOUZA, 2000, p.799; DELGADO, 2000, p.98; 
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LOBO, 2000,  p.193; HARADA, 2000, p.536;  PASTORELLO, 2000, p.571; BIANCO, 

2000, p.622; GONÇALES, 2000, p.552; MALERBI, 2000, p.161; TORRES, 2000, p.173). 

No entanto este não é o pensamento de Balera (2000, p.536), que entende que o aludido 

princípio somente se aplica às penalidades pecuniárias de caráter moratório, não se 

estendendo às sanções  que punem o infrator pela conduta ilícita.  

 Todavia, não é só com fundamento no princípio da proporcionalidade que o Judiciário 

poderá considerar o efeito confiscatório de uma multa tributária. Outro forte argumento é o 

direito de propriedade assegurado no art. 5º, XXII, da CF. É sabido que o proprietário 

somente será privado da propriedade de seus bens nos ditames previstos no ordenamento 

constitucional (art. 5º, XXIV), através da desapropriação na forma da lei. 

 Se ocorre a reserva do processo expropriatório para legitimar a supressão da 
propriedade, está exclusa essa supressão por via de tributos ou multa. O quantum da 
exigência fiscal funciona na hipótese, como um limite negativo. Atingido esse 
patamar, a pretensão fiscal será inconstitucional (confisco por via de multa). 
(BORGES, 2004, p. 220-221, grifo do autor) 

 Mendonça (2004, p.253), enfatiza que não se deve falar em multa tributária 

confiscatória, pois entende que a expressão mais adequada para se referir a essa sanção 

excessiva seria “multa tributária com efeito confiscatório”, visto que o fundamento 

constitucional não seria o art. 150, IV, dispositivo aplicável apenas aos tributos, seu 

fundamento seria o direito de propriedade (art. 5º, XXII), a livre iniciativa (art. 170) e o livre 

exercício de trabalho, oficio, ou profissão (art. 5º, XIII), que não podem ser suprimidos em 

virtude de uma sanção tributária  desse porte.  

 Somos partidários da corrente que, em certos casos, a multa exacerbada, seja de natureza 

moratória ou decorrente de sonegação, embora não seja tributo, sua cobrança pode ser 

considerada legítima, pois se trata de um instrumento necessário e eficiente no combate da 

sonegação e da evasão fiscal. Contudo, isso não exclui a possibilidade de na análise do caso 

concreto o Poder Judiciário vir a considerar o efeito confiscatório de uma multa tributária 
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exorbitante por ultrapassar os limites da razoabilidade, ou ainda por não guardar a devida 

proporcionalidade entre a ilicitude tributária e a respectiva sanção insculpida em lei.  Neste 

caso a multa dita confiscatória tem afastada a sua aplicabilidade, aguardando-se a iniciativa 

do legislador ordinário na instituição de uma lei mais adequada. Dalazzem (2004, p.29) 

enfrenta tal questão mencionando a indelegabilidade da função legislativa, não sendo da 

prerrogativa do Poder Judiciário arbitrar o valor da multa em substituição àquela prevista em 

lei, mesmo que razoável. Entendemos adequada essa posição, visto que ao Judiciário, nesta 

situação, cabe apenas a apreciação da legislação tributária pertinente às multas fiscais, não 

podendo se substituir ao legislador no exercício da atividade legiferante, mesmo que seja para 

aplicação de uma multa mais condizente com o caso concreto. Entretanto, esta não é a posição 

de Borges (2004, p.221) que não vê impedimento algum do Judiciário em atribuir um 

percentual menor de multa ao que foi anteriormente aplicado, constituindo-se numa clara 

aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendendo que a vedação do 

órgão julgador refere-se somente a fixação de oficio da respectiva multa.  

5. POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACERCA  
DAS MULTAS TRIBUTÁRIAS COM EFEITO CONFISCATÓRIO 

 O Poder Judiciário possui a incumbência de apreciar a constitucionalidade de 

determinada lei, seja por intermédio do controle difuso ou pelo controle concentrado da 

constitucionalidade das leis. É sabido que no controle difuso, a constitucionalidade de uma lei 

pode ser apreciada por qualquer juiz ou Tribunal, enquanto no controle concentrado, somente 

o Supremo Tribunal Federal possui tal mister, em face do disposto no art. 102, I, a, da 

Constituição Federal. Desta forma, nas demandas individuais, pode o juiz ou tribunal, 

considerando uma multa prevista em lei como sendo de natureza confiscatória, deixar de 
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aplicar a correspondente lei cominadora desta sanção, em face do não atendimento dos 

princípios constitucionais a ela pertinente. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal 

poderá, no controle abstrato da lei, decidir pela inconstitucionalidade de determinada lei que 

contemple disposição sobre essa mesma matéria, excluindo-a do ordenamento jurídico. 

 Conforme já explanado anteriormente, vimos que grande parte dos doutrinadores 

defende a não extensão do princípio do não-confisco às multas tributárias. Inobstante  esses 

argumentos, o Egrégio Tribunal, inicialmente, vinha decidindo de forma diferente, amparando 

seus julgados numa interpretação mais ampla do dispositivo constitucional estatuído no artigo 

150, IV. Sustentando a tese de afronta ao princípio do não-confisco, o STF estendeu o alcance 

da aludida disposição, admitindo que as multas tributárias poderiam assumir uma feição 

confiscatória. Um inequívoco exemplo disso foi a concessão da medida liminar, com eficácia 

ex nunc, em 17.06.1998 pelo  Relator Min. Celso de Mello na ADIn-MC 1.075-DF, ajuizada  

pela Confederação Nacional de Comércio (CNC), com o intuito de suspender até decisão final 

a execução e a aplicação do artigo 3º, parágrafo único, da Lei nº  8.846/94 que imputava uma 

multa pecuniária de 300% (trezentos por cento) sobre o valor do bem objeto da operação ou 

do serviço prestado no caso de venda de mercadoria, prestação de serviços ou operações de 

alienação de bens móveis, sem a correspondente emissão de nota fiscal, no qual a ofensa ao 

princípio do não-confisco foi o argumento preponderante do STF, por entender 

excessivamente oneroso tal montante de multa. (STF, 2005, p.41). Porém, o artigo 3º, 

parágrafo único, da Lei nº 8.846/94 foi revogado pela Lei nº 9.532/97,  que imputou o 

quantum de multa de 150% (cento e cinqüenta por cento), restando prejudicado o julgamento 

final da referida ação. O Egrégio Tribunal, em outras ações análogas, manteve a posição 

adotada em sua decisão liminar proferida na ADIn-MC 1.075-DF, decidindo pela 

inconstitucionalidade de dispositivos que cominavam multas exorbitantes. Entretanto, o fez 

com fundamento diverso, demonstrando que tais multas ofenderiam ao princípio da 
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proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, a penalidade imposta não seria proporcional a 

gravidade da infração. 

   Não pode a Suprema Corte, no controle difuso ou concentrado, ao considerar 

inconstitucional determinado valor de multa tributária por apresentar montante excessivo, e, 

portanto revestir-se de cunho confiscatório, assumir as vestes do legislador ordinário e 

imputar uma multa adequada à situação in concreto, seja aplicando uma multa proporcional à 

conduta tributária ilícita cometida ou simplesmente aplicando uma multa de valor razoável e 

não confiscatório. Trata-se de manifesta ofensa ao princípio da legalidade, visto que somente 

ao Poder Legislativo é cabível o exercício da atividade legislativa. 

 O Pretório Excelso, atendendo as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto, já 

se manifestou em diversas oportunidades acerca desta temática, não firmando ainda uma 

jurisprudência dominante. Há decisões em ambos os sentidos, ora admitindo a redução da 

multa tributária por considerá-la além dos patamares ditos razoáveis, ora negando 

veementemente esta possibilidade por considerar uma invasão de competência, prevalecendo 

a maioria de seus julgados no sentido de proteger o contribuinte da imposição de uma multa 

desmedida.  

 Como significativo exemplo de redução de multa excessiva pelo Judiciário podemos 

citar a decisão do STF proferida em 20.05.1975 pelo Relator Min. Xavier de Albuquerque, 

nos autos do Recurso Extraordinário 81.550-MG através do qual foi reconhecida como 

confiscatória a multa moratória de 100% (cem por cento). Este julgado reconheceu a feição 

confiscatória da multa moratória aplicada pelo atraso no pagamento do tributo, reduzindo-a ao 

patamar de 30% (trinta por cento), justificando que esse seria o valor que melhor se 

compatibilizaria com o instrumento da correção monetária (STF, 2005, p.629). Nesse mesmo 

sentido, a 2ª Turma da aludida Corte, em decisão proferida em 29.02.1980, pelo Relator Min. 



 28

Moreira Alves, nos autos do Recurso Extraordinário 91.707-MG, também reconheceu o 

cunho confiscatório da multa moratória tributária no valor de 100% (cem por cento) do 

imposto devido, por entender que a mesma não guardou a devida proporcionalidade com o 

ilícito tributário cometido. Este mesmo julgado também reduziu o valor da multa para 30% 

(trinta por cento), por entender ser este o valor de multa mais compatível com a situação fática 

encontrada. (STF, 2005, p. 512). 

 Outra decisão do STF, porém referindo-se também a multa decorrente de sonegação 

fiscal, é o julgado proferido em 24.10.2002 pelo Relator Min. Ilmar Galvão, nos autos da 

ADIn  551-1-RJ em que foi reconhecida a inconstitucionalidade dos parágrafos 2º e 3º, do art. 

57, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias  da Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro, que dispunha sobre as multas punitivas nas hipóteses de mora e sonegação fiscal de 

tributos estaduais, corroborando a decisão de 20.09.1991 que havia concedido medida liminar 

suspendendo a vigência dos aludidos parágrafos.(STF, 2005, p.39). O Pretório Excelso 

entendeu que além daquela não ser o instrumento formal adequado para disciplinamento dessa 

matéria por criar óbice ao processo legislativo, devido a não participação do Chefe do 

Executivo estadual na elaboração da norma, excluindo-se a possibilidade de veto ou sanção, 

os percentuais de multas previstos na aludida constituição, estipulados em 200% (duzentos 

por cento) para a hipótese de não recolhimento e 500% (quinhentos por cento) para a hipótese 

de sonegação, ultrapassam os limites da razoabilidade. Essa desproporcionalidade entre a 

norma tributária e sua respectiva conseqüência jurídica, segundo o STF, confere à aplicação 

da referida multa um autêntico confisco do patrimônio do contribuinte em face da violação do 

dispositivo constitucional do art. 150, IV. 

 Contrariando essas decisões, o Egrégio Tribunal também já se manifestou de maneira 

diversa, não permitindo a redução da multa a um patamar razoável por entender que o 
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Judiciário não pode atuar como legislador positivo. É nesse sentido o julgado do Recurso 

Extraordinário proferido pelo Relator Min. Décio Miranda em 14.03.1980 cuja alegação da 

contrariedade ao princípio da indelegabilidade da função legislativa foi o argumento 

relevante.(STF, 2006, p.644). Prevalece o entendimento mais recente do STF, que vem 

suspendendo a aplicação da vigência de determinados dispositivos da lei que cominar uma 

multa tributária com efeito confiscatório, mediante a concessão de medida liminar em medida 

cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. 

CONCLUSÃO 

 É cediço que não se pode obrigar o contribuinte a recolher ao Erário tributos além de sua 

capacidade contributiva, de modo que dificulte ou até inviabilize o exercício de sua atividade 

econômica, pois isto demonstra uma clara afronta ao princípio da capacidade contributiva, e 

conseqüentemente ao princípio do não-confisco. 

 No entanto, o comando constitucional estatuído no art. 150, IV, que veda a utilização do 

tributo com efeito de confisco, sempre gerou controvérsias doutrinárias no que se refere ao 

seu alcance. Resta-nos perquirir se a sua invocação somente seria permitida em relação aos 

tributos ou se poderíamos ampliar a interpretação desse dispositivo além da literalidade, 

aplicando-o às penalidades pecuniárias tributárias com valores elevados. 

 A doutrina pátria se encontra bastante dividida quanto a esse aspecto digladiando-se em 

várias correntes. Uma determinada corrente doutrinária, adepta da interpretação literal do 

aludido dispositivo constitucional, afirma que este princípio não alcança as multas tributárias 

excessivas já que o mesmo somente faz menção aos tributos. Reforça este entendimento 

também baseado numa interpretação teleológica da distinção entre tributos e multas que 
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apresentam finalidades distintas, pois enquanto os tributos objetivam  arrecadar recursos para 

os cofres públicos, as multas fiscais visam desestimular a prática de determinada conduta 

tributária ilícita, e portanto podem assumir uma feição confiscatória. Outro argumento 

relevante que corrobora este posicionamento se funda no art. 3º do CTN que revela a distinção 

entre tributos e multas quanto a sua hipótese de incidência. Uma segunda corrente doutrinária 

admite a aplicação do princípio do não-confisco às penalidades pecuniárias, fulcrado no art. 

113, §1º, do CTN que demonstra que a obrigação principal tem por objeto o pagamento de 

tributo ou penalidade pecuniária, e portanto, a multa tributária que atingir um patamar 

exorbitante também será confiscatória, visto que a mesma também decorre de uma obrigação 

principal. Há ainda uma outra corrente que permite a aplicação do princípio do não-confisco 

às multas fiscais, desde que o montante das multas observe o princípio da proporcionalidade. 

E por último, há a corrente doutrinária que se posiciona no sentido de que as multas fiscais 

devem obediência exclusiva aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não 

devendo ser aplicado o art. 150, IV, da Lei Maior. 

 Diante do cenário acima delineado, todas as considerações até agora articuladas nos 

conduzem à conclusão de que a última corrente doutrinária é a que melhor se ajusta aos 

ditames constitucionais pelo fato do princípio da proporcionalidade representar uma limitação 

à atuação estatal, sobretudo no que pertine aos direitos e garantias fundamentais. Inobstante o 

Texto Magno se refira explicitamente ao termo tributo quando veda a cobrança do mesmo 

com efeito confiscatório, devemos  primeiramente entender que o confisco se diferencia do 

efeito do confisco. E é nesse segundo contexto que as multas tributárias se enquadram. Dentro 

dessa perspectiva, entendemos que o princípio do não-confisco, no seu sentido literal e 

restrito, não abrange as multas fiscais escorchantes, não havendo necessidade de forçar uma 

interpretação do art. 150, IV além do que nele foi contemplado. Acreditamos que as multas 

tributárias não podem ser cobradas abusivamente, mas o seu limite não é o princípio do não-
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confisco. A limitação máxima do quantum tributário da multa encontra  substancial restrição 

na proporcionalidade que deve existir entre o ilícito tributário cometido e a sanção fiscal 

insculpida em lei. É nesse mesmo sentido que, nos julgados mais recentes, o Egrégio Tribunal 

vem se posicionando no caso concreto, utilizando o aludido princípio como  o critério mais 

adequado para aferição da constitucionalidade das sanções tributárias, muito embora em 

ocasiões passadas, reiteradas vezes tenha pautado as suas decisões fulcradas no princípio do 

não-confisco. 

 Outrossim, o princípio da proporcionalidade, apesar de ser um princípio implícito da 

Constituição Federal, nos últimos anos vem sendo utilizado com bastante freqüência em 

diversas áreas do direito para a resolução de conflitos entre direitos fundamentais e princípios 

constitucionais colidentes, revelando-se num instrumento eficiente de interpretação de normas 

constitucionais, proporcionando inclusive resultados mais eficazes que os métodos 

tradicionais de interpretação jurídica. E no âmbito do direito tributário não poderia ser 

diferente, sendo utilizado não só como critério de identificação de uma multa tributária com 

efeito confiscatório, mas também como meio de controle dos excessos do legislador na 

fixação abstrata e concreta das sanções fiscais. 

 A determinação de um limite quantitativo máximo para as penalidades pecuniárias 

constitui uma árdua tarefa, em face da  inexistência de critérios objetivos, tanto por parte da 

doutrina quanto da jurisprudência. A maioria das teorias sobre o assunto apontam como 

limites o princípio do não-confisco e da capacidade contributiva, restando única e 

exclusivamente para o legislador ordinário a incumbência de valorar adequadamente às 

multas tributárias com base no princípio da proporcionalidade. Os tribunais, na situação 

concreta, também ao fundamentar suas decisões,  na maioria das vezes, não indicam 

objetivamente o critério para considerar como tendo efeito confiscatório a multa tributária 
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cobrada além dos patamares razoáveis. O momento mais adequado para utilização do 

princípio da proporcionalidade seria no exercício da atividade legiferante, ou seja, no 

estabelecimento do montante das multas fiscais, fixando-se um valor de multa  condizente 

com a conduta tributária ilícita prevista em lei, observando-se concomitantemente os três 

aspectos da proporcionalidade em sentido lato; a adequação, a necessidade e a 

proporcionalidade em sentido estrito. Desta forma poderíamos evitar futuras contendas sobre 

o efeito confiscatório das multas tributárias. Mas se esta precaução não foi observada nesta 

etapa,  o Judiciário, ao se deparar no caso concreto com uma situação dessas, então, com 

fundamento na proporcionalidade e na razoabilidade poderá decidir se a multa produzirá ou 

não um efeito confiscatório. 

 Entretanto, este tipo de decisão também apresenta uma outra polêmica, objeto de 

questionamentos doutrinários. Alguns juízes ou tribunais, no julgamento de determinada 

demanda, ao se confrontarem com uma multa abusiva, além de declararem a 

inconstitucionalidade da mesma reconhecendo o seu efeito confiscatório, atribuem um 

percentual menor de multa a situação in concreto. Estas afirmações nos levam a concluir  o 

quão são equivocadas essas decisões, pois a fixação de um percentual substitutivo de multa, 

ainda que de valor razoável, se constitui numa tarefa  de cunho eminentemente legislativo, 

violando manifestamente o princípio da indelegabilidade  da função legislativa e o princípio 

da legalidade. Neste caso, o Judiciário deverá excluir a aplicação da multa considerada 

confiscatória e aguardar a iniciativa do legislador ordinário na edição de uma lei mas 

adequada à situação fática. É nesse sentido que  a Suprema Corte deve pautar as suas 

decisões, atendo-se ao pronunciamento da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da 

regra legal sancionatória quando do julgamento final dos pleitos; e nos casos em que é 

concedida uma liminar em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, a 

suspensão da aplicabilidade e da vigência dos comandos legais que imputam multas fiscais 
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com efeito confiscatório constitui-se no feito adequado.   Inclusive, em  diversos casos, o STF 

até sugere alguns limites de quantum de multa  a serem observados pelo legislador ordinário a 

fim de evitar futuras declarações de inconstitucionalidade no caso de serem fixados valores de 

multas superiores àqueles propostos em suas decisões.   

 Sobre essa matéria, a doutrina ainda é escassa e a jurisprudência também ainda não é 

suficientemente consistente nos seus julgados, visto a escassez de decisões dos Tribunais 

Superiores sobre o efeito do confisco aplicável às multas tributárias escorchantes. Isto decorre 

do fato de que  a maioria das demandas judiciais invocadas pelo contribuinte nesse sentido, se 

embasa somente no princípio do não-confisco, não demonstrando efetivamente, seja por meio 

de prova pericial ou documental, de que o montante das multas aplicadas ao caso concreto 

seja exorbitante, ultrapassando os limites da  razoabilidade, da proporcionalidade e da 

capacidade contributiva do contribuinte. Alguns julgados mais recentes vêm fundamentando 

suas decisões no princípio da proporcionalidade, que embora não seja um critério objetivo, 

entendemos que é o mais eficiente, criando  assim precedentes para futuras decisões no 

tocante ao efeito confiscatório das multas fiscais com valores elevados. 

 Para que tenhamos uma jurisprudência mais sólida, seria preciso que  nos pleitos dos 

contribuintes houvesse a comprovação de que as multas escorchantes implicariam na absorção 

parcial ou total do patrimônio do contribuinte, privando o contribuinte pessoa física da 

propriedade de seus bens, ou no caso de pessoa jurídica, impedindo ou dificultando o 

exercício de sua atividade profissional, obstaculizando a sua capacidade de sobrevivência. 

Dessume-se que, ao tornar inviável o exercício desses direitos e garantias assegurados pela 

ordem constitucional, restaria comprovado que a imposição tributária revelada através de uma 

multa fiscal de valor elevado estaria  se desvirtuando do objetivo pretendido, demonstrando 

nitidamente o seu efeito confiscatório. 
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