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RESUMO 

 

O presente trabalha busca investigar a (in)constitucionalidade da multa isolada de 
50% pela não homologação do pedido de compensação no âmbito da Administração 
Federal. Através de uma pesquisa bibliográfica dos institutos do Direito Tributário, 
estudaremos o instituto da compensação tributária e sua moldura presente na 
legislação. Em seguida, buscaremos verificar os fundamentos das multas tributárias e 
sua dosimetria à luz dos objetivos da compensação tributária. Será discutido a 
existência de limites a serem observados pelo legislador infraconstitucional no 
momento do estabelecimento dos ilícitos tributários e na cominação das respectivas 
sanções. Também será feita uma pesquisa normativa a respeito das origens e 
disciplina da compensação. Por fim, investiga-se se tal multa está em consonância 
com os fundamentos do ordenamento jurídico pátrio e se respeita as garantias básicas 
do contribuinte, pois percebe-se que ao instituir as sanções tributárias o legislador não 
adota critérios claros e proporcionais para barrar determinados abusos. Com isso, 
ocorrem incontestáveis afrontas aos direitos que os princípios constitucionais 
aplicáveis à compensação tributária buscam resguardar, a saber: isonomia, 
proporcionalidade, direito de peticionar, vedação ao efeito de confisco, entre outros. 
 
Palavras-chave: Compensação Tributária; Multas tributárias; Regulação e Limites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work seeks to investigate the (un)constitutionality of the isolated fine of 
50% for the non-approval of the compensation request within the scope of the Federal 
Administration. Through bibliographical research of the institutes of Tax Law, we will 
study the institute of tax compensation and its present framework in the legislation. 
Next, we will seek to verify the foundations of tax fines and their dosimetry in the light 
of the objectives of tax compensation. It will be discussed the existence of limits to be 
observed by the infra-constitutional legislator at the time of the establishment of tax 
offenses and in the imposition of the respective sanctions. Normative research will also 
be carried out regarding the origins and discipline of compensation. Finally, it is 
investigated whether such a fine is in line with the foundations of the national legal 
system and whether it respects the basic guarantees of the taxpayer, as it is clear that 
when instituting tax sanctions, the legislator does not adopt clear and proportionate 
criteria to stop certain abuses. As a result, there are undeniable affronts to the rights 
that the constitutional principles applicable to tax compensation seek to protect, 
namely: isonomy, proportionality, right to petition, prohibition of the confiscation effect, 
among others. 
 
Keywords: Tax offset procedure; Tax fines; Regulation and limits. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Direito Tributário brasileiro lida com diversas discussões a respeito das 

sanções constantemente instituídas e aplicadas pelos entes da administração pública. 

Muitas vezes, a intensidade e a maneira como são disciplinadas e aplicadas, acabam 

por não observar determinados princípios caros à tributação. Nessa perspectiva, o 

tema das sanções tributárias torna-se fonte infindável de debates doutrinários e 

jurisprudenciais. 

Enquanto etapa preliminar ao estudo do tema, é necessário abordar as 

limitações e penalidades aplicáveis à compensação tributária, e a moldura normativa 

orientadora da figura da compensação tributária. Para isso, iniciaremos na origem do 

instituto da compensação e chegaremos ao seu regime jurídico disciplinado na Lei n.º 

9.430/96 e suas particularidades. 

Será discutido se existe um direito autônomo à compensação tributária por 

parte dos sujeitos ativos e passivos, mesmo na ausência de lei disciplinadora, e, em 

que medida o legislador pode estabelecer critérios e limites para o direito de 

compensar. 

Dado que em poucas situações o Poder Legislativo realizou um papel ativo no 

estabelecimento de limites legais para a exigência das multas tributárias, tentando 

definir punições de acordo fielmente com a culpabilidade do infrator ou estabelecendo 

parâmetros mais claros para a dosimetria das sanções, é comum, atualmente, nas 

legislações federal, estadual e municipal, percentuais diversos, com tipificações 

variadas de acordo com a gravidade do ato praticado pelo contribuinte. Em alguns, 

por exemplo, o percentual da multa é parte do valor do tributo principal, mas em outros, 

pode chegar até mesmo a 150% ou 200%, resultando intensa discussão sobre os 

limites para as penalidades pecuniárias. 

Dessa maneira, analisaremos os limites e a dosimetria necessária para a 

imposição de multas tributárias, pois a definição do que é ou não abusivo deve ser 

estabelecida à luz dos princípios presentes no ordenamento jurídico tributário. 

Nesse sentido, algumas vezes, a intensidade e a forma como as sanções 

tributárias são instituídas acabam por não cumprir os preceitos que visam garantir, 

abrindo espaço para críticas e debates doutrinários e jurisprudenciais, pois num 



8 

 

sistema jurídico baseado no princípio da isonomia, faz-se necessário aplicar diferentes 

punições consoante o grau de intensidade da lesão ao bem jurídico e com base na 

culpabilidade de seu infrator. Nessa perspectiva, é necessário investigar se as 

sanções impostas para evitar o abuso do direito de compensar estão cumprindo seu 

propósito, pois o fim desejado pelas penalidades deve ser o apropriado equilíbrio entre 

o direito de compensar e o dever de pagar os débitos frente ao fisco. 

Assim sendo, o propósito da presente monografia é, a partir de uma revisão 

bibliográfica, traçar os contornos dos conceitos da compensação tributária, e das 

sanções tributárias no ordenamento jurídico brasileiro. Por último, depois de reunir os 

aportes teóricos necessários, faremos um estudo de um caso concreto de multa 

supostamente violadora de princípios tributários. Faremos um estudo detalhado da 

constitucionalidade da multa isolada de 50% pela não homologação da declaração de 

compensação de Tributos Federais. Será investigada, também, a adequação de tal 

penalidade aos diversos princípios do ordenamento jurídico tributário. Verificaremos 

se tal multa está de acordo com os fundamentos pelos quais foi instituída e se viola o 

direito fundamental de petição aos poderes públicos, a vedação do efeito confisco, o 

postulado da proporcionalidade e a vedação das sanções políticas. Igualmente, vale 

destacar que esta multa tem sido objeto de inúmeras contestações judiciais que a 

classificam como um obstáculo a determinados direitos constitucionais. 

Não se busca exaurir os desafios que o tema da compensação tributária e das 

multas pecuniárias suscita, apenas buscamos chamar a atenção do leitor para a 

desproporcionalidade de algumas limitações e penalidades instituídas pelo legislador 

ao disciplinar os temas, e pela necessidade de observar o postulado da 

proporcionalidade como limite destinado à adequação dos meios empregados para 

alcançar as finalidades constitucionais. 
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2 A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NO DIREITO BRASILEIRO 

 

No ordenamento jurídico tributário brasileiro, a compensação tributária é um 

assunto inquestionavelmente importante para boa parte dos contribuintes. Diversas 

entidades, dos mais variados tamanhos, contabilizam créditos líquidos e certos 

oriundos de pagamentos indevidos ou a maior do que os devidos frente ao Fisco e 

buscam a compensação tributária como um meio eficaz de resolver tais pendências. 

De acordo com Sacha Calmon (2020, p. 526), o objetivo da compensação é a 

praticabilidade. O Estado, lato sensu, cobra tributos eficazmente, mas não paga seus 

débitos com eficiência. Dessa forma, em algumas situações é possível verificar até 

mesmo dificuldades financeiras dos contribuintes por não receberem seus créditos 

contra o Estado, enquanto este lhes cobra implacavelmente, assenhoreando-se 

inclusive de seus bens em processo privilegiado de execução fiscal. 

A compensação, de forma geral, tem origem no direito privado e se encontra 

disciplinada nos arts. 368 a 380 do Código Civil, Lei n.º 10.406/2002. O art. 368 dispõe 

que “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as 

duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. 

Nessa perspectiva, percebe-se que da mesma forma como ocorre no Direito 

Privado, em matéria tributária, contribuintes e Fisco, ocasionalmente, são credores e 

devedores entre si de créditos líquidos, certos e exigíveis. No âmbito do Direito Civil, 

a compensação se realiza independentemente da manifestação de vontade das 

partes, uma vez que a existência de créditos referentes a coisas fungíveis, líquidos e 

vencidos, oportunizam a extinção das obrigações mútuas. Todavia, em matéria 

tributária, só poderá ocorrer a compensação mediante a existência de lei autorizativa 

e da manifestação de vontade de uma das partes (ALEXANDRE, 2019, p. 536-537). 

A origem da compensação em matéria tributária, através da regulamentação 

que lhe foi dada pelo Direito Privado, não causa qualquer surpresa. Em ambas as 

esferas (pública e privada), contata-se a existência de uma relação jurídico-

obrigacional. No Direito Privado, entre agentes privados, enquanto que, no Direito 

Tributário, entre um sujeito ativo (Fisco federal, estadual, municipal ou distrital) e um 

sujeito passivo (contribuinte). O núcleo da teoria geral das obrigações aplica-se em 

ambas as esferas (PEREIRA, 2020, p. 404). 
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Em síntese, a Compensação Tributária é uma modalidade de extinção do 

Crédito Tributário (CTN, art. 156, II) e ocorre quando o contribuinte se encontra ao 

mesmo tempo na qualidade de credor e devedor da Fazendo Pública com a 

possibilidade de requerer junto ao Fisco a compensação dos respectivos montantes. 

No tocante à disciplina legal da compensação tributária, prevê o art. 170 do 

Código Tributário Nacional que poderá a lei, nas condições e sob as garantias que 

estipular, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos, 

certos, vencidos ou vincendo, dos sujeitos passivos em relação a Fazenda Pública. 

 

Os arts. 170 a 174 do CTN trazem tópicos gerais sobre o instituto, 
prevendo, entre outras coisas, que a autoridade administrativa poderá 
estipular condições e garantias para a concretização de uma operação 
de compensação tributária, a ser realizada com créditos vencidos ou 
vincendos. A compensação tributária só poderá se dar quando a lei 
autorizar, podendo esta impor limites à sua materialização. Nem o 
Código Tributário Nacional e nem a Constituição da República 
Federativa do Brasil oferecem garantia absoluta de que os 
contribuintes terão o direito de efetuar a compensação, mas somente 
autorizam e remetem a leis próprias a possibilidade de implementação 
e regulamentação do mecanismo, com necessidade de observância à 
competência tributária de cada ente federativo (AMARAL, 2017, p. 11). 

 

Apesar das suas inegáveis semelhanças, as disciplinas conferidas pelo Direito 

Tributário e pelo Direito Privado à compensação possuem relevos precisamente 

distintos. As diferenças de tratamento jurídico são mais do que legítimas. Na esfera 

tributária, o crédito tributário destina-se à manutenção das funções do Estado e da 

promoção de políticas públicas. Em virtude disso, o crédito tributário é rodeado de 

garantias tais como o princípio da indisponibilidade que não permite ao Fisco 

espontaneamente abrir mão da sua constituição e cobrança (PEREIRA, 2020, p. 404). 

Portanto, é propriamente em virtude das garantas especiais destinadas ao 

crédito tributário, oriundas da subordinação ao princípio da legalidade em matéria 

tributária e do regime jurídico diferenciado, que fazem a compensação ter contornos 

próprios em relação às suas origens privatistas. 

O CTN possibilita a compensação mediante a disciplina e autorização de lei 

ordinária. Dessa forma, o art. 170 do CTN deve ser interpretado como uma norma de 

eficácia limitada, isto é, norma que não confere diretamente aos sujeitos ativos (Fisco) 

e passivos (responsáveis e contribuintes) o direito de compensar, mas que garante ao 
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legislador a faculdade de disciplinar a compensação, tendo a possibilidade de 

estipular condições e até mesmo elencar critérios objetivos para guiar as autoridades 

fiscais. 

A lei segundo a qual se refere o art. 170 do CTN será federal, estadual ou 

municipal, cada uma podendo disciplinar a compensação com os tributos do 

respectivo ente público. Vale destacar que o legislador pode estabelecer condições e 

limites para a compensação (PAULSEN, 2019, p. 349-350).  

Já o art. 170-A do CTN, acrescentado pela Lei Complementar n.º 104 de 10 de 

janeiro de 2001, disciplina a compensação nas hipóteses em que há pendência de 

contestação judicial por parte do sujeito passivo: 

 

Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de 
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do 
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. 

 

Com base neste artigo o legislador buscou acabar com a possibilidade de que 

os contribuintes, de forma ardilosa, buscassem creditar o valor contestado 

judicialmente antes mesmo da decisão definitiva da lide (BORBA, 2019, p. 610). 

Por outro lado, importa verificar, de acordo com a disciplina legal e o 

entendimento doutrinário, se existe um direito subjetivo autônomo à compensação por 

parte dos sujeitos ativos e passivos. Faz-se necessário investigar se mesmo na 

ausência de lei ordinária disciplinadora do instituto é possível reivindicar a 

compensação tributária.  

 

2.1 A suposta existência de um direito autônomo à compensação tributária 

 

 Alguns autores, a despeito da interpretação majoritária que se dá ao art. 170 

do CTN, defendem a orientação de que os contribuintes teriam direito à compensação 

mesmo na ausência de lei ordinária disciplinando tal instituto. Fundamentam dizendo 

que esta garantia estaria amparada em diversos direitos presentes em regras e 

princípios constitucional. 

 Filiando-se à corrente segundo a qual existiria um direito autônomo à 

compensação 
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Hugo de Brito Machado sustenta que há cinco fundamentos 
constitucionais ao direito de compensar em matéria tributária, a saber: 
(i) o direito à propriedade, uma vez que créditos líquidos e certos 
oriundos de indébitos tributários compõem o patrimônio do contribuinte 
como direito a ser exercido em face do Fisco; (ii) o princípio da 
isonomia, não sendo aceitável que o Fisco tenha privilégios não 
extensíveis aos sujeitos passivos a ponto de permitir-lhe cobrar do 
sujeito passivo o que lhe é devido, sem pagar o que deve; (iii) o 
imperativo da cidadania, a qual resultaria atingido, caso o Fisco fosse 
excluído do escopo da compensação tributária; (iv) o imperativo da 
justiça, não sendo possível admitir que um devedor se furte ao dever 
de saldar as suas dívidas (neste caso, mediante compensação); e (v) 
o princípio da moralidade, o qual restaria atingido, caso ao Fisco fosse 
concedida a possibilidade de ver os seus créditos satisfeitos, sem 
quitar os seus débitos (PEREIRA, 2020, p. 407). 

 

Como apontado anteriormente, a doutrina afirma não existir, no âmbito do art. 

170 do CTN, um direito subjetivo autônomo à compensação, seja por parte do sujeito 

ativo, seja por parte do sujeito passivo. Não obstante, entende-se que uma vez 

publicada a lei ordinária autorizando e disciplinando o instituto, surgirá um verdadeiro 

direito à compensação, pois sua previsão passa a ser disciplinada em norma jurídica 

de eficácia plena. 

 Luís Eduardo Schoueri (2019, p. 648-649), comentando a respeito do tema, 

declara que há quem sustente que o direito a compensação seria irrestrito, por ter 

fundamentação Constitucional, posição segundo a qual não se filia o autor. A 

compensação, por ser modalidade de extinção da obrigação tributária, depende de 

lei, e se não for prevista, não há como exigi-la. À falta de lei, não há como se promover 

a compensação. Apesar de na esfera federal a compensação ser extensamente 

praticada, uma vez que está contemplada pelo art. 74 da Lei n.º 9.430/96, vários 

Municípios e até mesmo Estados não preveem tal instituto como forma de extinção do 

crédito tributário, e, portanto, não podem compensar. 

Roberto Codorniz (2020, p. 407-408), ratificando tal ideia dispõe que desde o 

nascimento do direito à compensação – o que, frise-se, somente ocorre mediante a 

instituição por lei ordinária – o aludido direito passa a estar amparado pelo direito à 

propriedade, garantido pelo art. 5º (caput e inciso XXII) da Constituição Federal, bem 

como ao direito por meio do qual se funda a decisão judicial que o houver assegurado 

em caráter definitivo. Confirma a perspectiva ora defendida o fato de que a 

compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário sui generis, 



13 

 

pois ao mesmo tempo em que se extingue uma obrigação tributária, extingue-se, por 

via reflexa, uma relação jurídica de débito do Fisco em face do contribuinte, de modo 

que a regra estruturante da compensação é o produto das normas que determinam a 

extinção dessas duas relações de crédito e débito. 

 Nessa perspectiva, depois de detectar os motivos pelos quais a doutrina 

entende que o direito a compensação somente nasce a partir da edição da lei ordinária 

que o regulamenta, resta descobrir, nessas circunstâncias, em que medida o 

legislador pode estabelecer critérios e limites para o direito de compensar. Teria o 

legislador ordinário completa liberdade para estabelecer critérios subjetivos e 

restritivos para a compensação? 

 

2.2 Critérios e limites legais à compensação 

 

 Questão de relevo diz respeito aos limites e critérios que o legislador ordinário 

pode adotar para disciplinar o direito a compensação. A partir da leitura atenta do art. 

170 do CTN, é possível concluir que legalmente são verificados dois critérios básicos 

para a compensação: a exigência de que a compensação ocorra a partir de créditos 

líquidos, certos, vencidos ou vincendos, e a necessidade de compensar apenas 

créditos próprios, excluindo-se os créditos de terceiros. 

 Segundo a regra geral, a lei de cada Fazenda Pública estabelecerá as 

condições em que será realizada a compensação. Assim, tal lei poderá fixar 

exigências e garantias a fim de assegurar os direitos da Fazenda e até mesmo pode 

delegar à autoridade fazendária poderes para garanti-los (NUNES, 2020, p. 136). 

 Por outro lado, PEREIRA (2020, p. 407-410), mesmo concordando quanto a 

existência de um chamado “núcleo mínimo” apontado por boa parte da doutrina, 

discorda a respeito da perspectiva quanto a extensão da interpretação da norma. Na 

visão do autor, mesmo que seja respeitado o conteúdo mínimo, não pode existir uma 

carta branca para que o legislador fixe critérios ou limitações ao seu bel prazer. 

 

[...] entendemos que, a par das limitações já apontadas (exigência de 
liquidez e certeza dos créditos e impossibilidade de se compensar 
créditos de terceiros), o legislador ordinário encontra como limite 
máximo à sua prerrogativa de estabelecer condições e limites a serem 
observados na compensação tributária a própria negação do direito à 
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compensação. Ou seja, se os limites e as condições impostos pelo 
legislador forem tais que acabem por tornar inviável que o sujeito 
passivo seja capaz de compensar todo o montante dos seus créditos 
líquidos e certos em face do Fisco – sobretudo, se considerarmos que, 
à compensação, se aplicam prazos prescricionais – a norma legal que 
os tiver veiculado conflitará com o art. 170 do CTN, tornando-se 
juridicamente inválida. É dizer: o poder de regular a compensação 
tributária não abrange o poder de aniquilar o crédito a ser compensado 
(PEREIRA, 2020, p. 408). 

 

 Dessa forma, percebe-se, pelo exposto, que não se pode admitir que o art. 170 

do CTN tenha atribuído liberdade incondicionada para que se discipline a 

compensação de qualquer forma. Ou seja, se as consequências resultantes da 

regulamentação ofenderem as finalidades pretendidas pelo instituto, tais 

consequências deverão ser afastadas por serem incompatíveis com o objetivo da 

norma. 

Concomitantemente, Paulo Adyr (2010, p. 05) critica a técnica de legislar do 

CTN em sede de compensação tributária, pois mesmo cumprindo seu papel de Lei 

Complementar de Normas Gerais, deixou a desejar quando remeteu à lei ordinária de 

cada pessoa política o regramento específico do instituto. Nota-se, segundo o autor, 

justamente nesse ponto, uma “tradição autoritária nacional”, pois enquanto o CTN 

contemplou a compensação de forma abrangente e generosa, os poderes tributantes, 

quando têm a oportunidade de elaborar suas leis, limitam ao máximo que podem a 

extensão da compensação. 

 

[...] tal restrição é sentida, especialmente, na produção das "normas 
complementares do Poder Executivo" – art. 100 do Código Tributário, 
quando criam dificuldades imensas para o deferimento de 
compensações legalmente previstas. Dificuldades estas não 
imaginadas pelo legislador complementar, que projetou o conceito de 
compensação no mundo jurídico com largueza de ideias. Qual o 
resultado prático disso? O indeferimento da compensação no âmbito 
administrativo, a busca do Judiciário para remover as dificuldades não 
contempladas pelo legislador complementar e o incessante aumento 
de nossa litigiosidade (AMARAL, 2010, p. 05). 
 

 É importante destacar que o legislador ordinário, ao disciplinar o direito de 

compensar, pode formular mecanismos para evitar abusos, conforme será estudado 

adiante. Nesse propósito, poderão ser instituídas multas com a finalidade de evitar o 
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abuso do direito de compensar cujo efeito é o atraso do pagamento integral do crédito 

tributário.  

Seguindo esse objetivo, o fim desejado pela imposição das sanções pode ser 

compreendido como o apropriado equilíbrio entre o direito de compensar créditos 

líquidos e certos em face da Fazenda Pública e o poder-dever desta última de garantir 

um meio eficaz de extinção do crédito tributário, sem gerar atrasos indevidos na 

introdução de recursos aos cofres públicos (PEREIRA, 2020, p. 414). 

Nessa perspectiva, já antecipadamente, podemos afirmar que os limites e as 

multas, por exemplo, previstas na legislação, deverão sempre buscar finalidades 

específicas pretendidas pelo ordenamento jurídico. Assim dizendo, as limitações e 

multas aplicáveis ao instituto da compensação terão que se conformar com as outras 

finalidades igualmente previstas pelo ordenamento jurídico e não poderão lesionar 

demasiadamente o contribuinte sob pena de aniquilar o próprio direito à 

compensação. 

 

3 DIREITO TRIBUTÁRIO PENAL E AS SANÇÕES TRIBUTÁRIAS 

 

No Estado Democrático de Direito onde vivemos, devemos nos submeter 

diariamente ao cumprimento das leis, inclusive as tributárias. As normas jurídicas 

prescrevem aquilo que devemos fazer e o que não devemos fazer, com o intuito de 

pacificar o convívio social. A obrigação tributária, como todos sabem, na maioria das 

vezes, se presta ao custeio do estado e das políticas públicas. Por esse motivo, surge 

a necessidade de estipular um meio eficaz para desestimular seu inadimplemento. 

As obrigações tributárias, sejam elas referentes à prestação de tributos, sejam 

referentes a deveres formais ou instrumentais, supõem a possibilidade de 

descumprimento. Como acontece com qualquer norma de conduta, o receptor do 

comando pode, por várias razões, proceder de modo diferente do esperado pela 

ordem jurídica (AMARO, 2019, p. 579). Dessa forma, surge a ideia de sanção, que se 

refere, entre outras coisas, a disposições que um ordenamento normativo propõe com 

o objetivo de reforçar a observância às suas prescrições. Trata-se de uma medida 

dirigida a lidar com a infringência, por parte de alguns, das normas jurídicas (NOBRE; 

VIEIRA; TUPIASSU, 2017, p. 394).  
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As violações à legislação tributária estão ligadas ao descumprimento de 

obrigações de pagar tributo ou à necessidade de colaborar com a administração 

tributária (nos casos de descumprimento de obrigações acessórias, por exemplo) 

(PAULSEN, 2019, p. 287). 

 

[...] a expressão “sanção tributária” revelará a consequência (reação) 
que o direito positivo impõe por uma infração consistente no não 
cumprimento de uma obrigação tributária, principal ou “acessória”, 
instituída com vistas a conferir eficácia às normas jurídicas tributárias. 
De fato, ambas as condutas contrariam um valor ou bem jurídico 
tutelado pelo Estado: no caso de obrigações principais, o não 
recolhimento do tributo devido implica injusta redução da arrecadação 
tributária e, consequentemente, da própria capacidade de o Estado 
realizar as suas funções; já no caso dos deveres instrumentais, o seu 
não cumprimento causa prejuízo ao “interesse da arrecadação ou da 
fiscalização dos tributos” (TAKANO, 2017, p. 33). 

 

 A norma impositiva determina um fato em abstrato e uma vez realizado in 

concreto, faz surgir a obrigatoriedade de um determinado comportamento, fazendo 

nascer uma relação jurídica obrigacional que atribui direitos e deveres. É em razão da 

não adoção do comportamento esperado que surge a norma sancionadora (NOBRE; 

VIEIRA; TUPIASSU, 2017, p. 400). A sanção tributária é estipulada no consequente 

da regra com o objetivo de gerar o nascimento da relação jurídica oriunda de sua 

aplicação, em percentual estipulado na lei, que poderá variar de acordo com a infração 

cometida (FERREIRA FILHO; DINIZ, 2017, p. 336). Por outro lado, no antecedente 

temos uma ação do infrator que violará um bem ou valor juridicamente tutelado 

(TAKANO, 2017, p. 33-34).  

A responsabilidade por infrações tributárias está disciplinada pelos arts. 136 a 

138 do CTN. O art. 136 dispõe: 

 

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por 
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou 
do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do 
ato. 

 

Na doutrina e na jurisprudência, muito se discute a respeito do alcance e 

conteúdo do art. 136 do CTN, não existindo consenso sobre quais são as condições 

necessárias para a configuração da responsabilidade por infrações tributárias. 
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De um lado, há quem interprete o dispositivo supracitado de modo a 

caracterizar uma responsabilidade objetiva, de outro, parcela da doutrina defende a 

necessidade da existência de um elemento subjetivo para a caracterização da 

responsabilidade. 

Ricardo Alexandre (2019, p. 430), defensor da primeira corrente, afirma que se 

tratando de infrações à legislação tributária, o Código Tributário Nacional, ao declarar 

que a responsabilidade independe da intenção do agente, acabou por permitir sua 

punição independentemente da perquirição da presença de elementos subjetivos 

(dolo ou culpa) na conduta. Desse modo, se o sujeito passivo da obrigação acessória 

de entregar declaração de imposto de renda pessoa física, até o último dia útil do mês 

de abril, não a cumprir, será punido com uma multa. Não haverá interesse na 

afirmação, por exemplo, de que o sujeito estava doente ou viajando. Uma vez 

infringida a legislação, a sanção se impõe. 

No mesmo sentido, segundo Sacha Calmon, o ilícito puramente fiscal é 

objetivo. Não faz sentido investigar se um contribuinte deixou de emitir uma fatura 

fiscal por dolo ou culpa. De qualquer modo, a lei foi infringida. Se houvesse a 

possibilidade de alegar que o contribuinte deixou de agir por desconhecer a lei ou por 

estar atordoado, destruído estaria todo o sistema de proteção da Fazenda Pública 

(COÊLHO, 2020, p. 818). 

Por outro lado, tomando como ponto de partida a responsabilidade tributária 

como sendo puramente objetiva, parcela da doutrina suscita a questão da 

inviabilidade de se aplicar uma sanção, ainda que de natureza administrativa, sem 

que exista um mínimo de subjetividade na conduta do contribuinte infrator, pois se o 

agente atuou sem dolo ou culpa, não há conduta a caracterizar a infração tributária. 

Luís Eduardo Schoueri (2019, p. 818), afirma ser bastante comum a referência 

ao dispositivo acima citado para atribuir à responsabilidade, em matéria tributária, 

como sendo objetiva. Porém, segundo ele, não é este o teor do dispositivo. Ele exclui, 

em verdade, a necessidade de que se constate a presença do elemento doloso para 

a configuração da responsabilidade, mas nada diz quanto à dispensa do elemento 

culposo. 

 

Não tem sentido [...] a imposição de penalidade sem que se evidencie 
a culpa do agente. Inexistindo culpa ou dolo, não surge a pretensão 
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punitiva do Estado, pelo mero fato de que não há o que punir. 
(SCHOUERI, 2019, p. 818). 

 

Leandro Paulsen (2019, p. 299), afirma que a partir da interpretação do 

dispositivo percebe-se que a dispensa do dolo como elemento do tipo é inequívoca. 

A regra geral, portanto, em matéria de infrações tributárias é que a culpa já é suficiente 

para responsabilização do agente. O dolo, portanto, deve ser expressamente exigido 

quando o legislador julgar necessário. 

 Dessa forma, em tema de infrações tributárias, não se requer que o agente 

tenha a intenção de praticar deliberadamente a infração, sendo suficiente que aja sem 

adotar as providências mínimas necessárias na gestão fiscal. Assim, presume-se a 

culpa, pois é atribuição dos contribuintes realizarem as diligências necessárias para o 

cumprimento de suas obrigações fiscais. 

 Não existe, como se percebe, um entendimento único sobre o tema do alcance 

do art. 136 do CTN. Contudo, verifica-se que os argumento na direção da objetividade 

da responsabilidade da infração têm mais adesão. 

As infrações à legislação tributária provocam, em regra, sanções 

administrativas e são aplicadas com base no chamado Direito tributário Penal. No 

entanto, o legislador também tem a possibilidade de criminalizar determinadas 

condutas que ostentam especial caráter ofensivo, necessitando de uma repressão 

mais intensa. Desse modo, entramos no campo do chamado Direito Penal Tributário 

e estamos diante de crimes, ensejando inclusive a aplicação de penas privativas de 

liberdade (PAULSEN, 2019, p. 637). 

Existem outras infrações que além de configurar ilícito tributário, incidem 

também nas normas de natureza penal, gerando a atuação, ao mesmo tempo, do 

órgão administrativo fiscal e do órgão judiciário. É o caso, por exemplo, de um 

contribuinte do imposto de renda – um profissional liberal – que falsifica recibos de 

terceira pessoa fornecendo-os a seus clientes a fim de conseguir a diminuição do 

imposto devido. Nessa situação, temos uma conduta que constitui, ao mesmo tempo, 

uma infração de natureza fiscal e um crime, despertando a instauração de processo 

administrativo fiscal para exigência da diferença do imposto com a respectiva multa, 

e a instauração da ação penal para apuração do crime previsto no art. 298 do CP 

(HARADA, 2017, p. 473). 



19 

 

 Em geral, o Direito Penal Tributário, ramo do Direito Penal, estabelece os 

crimes contra a ordem tributária. Nesses casos, não pode haver sanção sem a 

intervenção do Poder Judiciário, órgão competente para fixar e impor penas 

(SCHOUERI, 2019, p. 800). 

A identificação a respeito de tais ramos nos traz a discussão sobre os pontos 

de contato e de distanciamento de cada um. Trata-se de discussão relevante, pois 

permite definir o regime jurídico de cada um e permite definir se determinados 

princípios ou regras de repressão, basilares do Direito Penal, podem nortear o Direito 

Tributário. 

Nessa perspectiva, para o Direito Penal Tributário aplicam-se os princípios 

próprios do direito penal, tendo que se assegurar o respeito às garantias individuais 

da legalidade, da irretroatividade e da impessoalidade. Destacando-se o direito à 

ampla defesa e ao contraditório e a possibilidade inclusive de usar o habeas corpus 

para o relaxamento da prisão irregular ou para o trancamento da ação penal sem justa 

causa. 

Mesmo em relação aos pontos de aproximação, não há transposição integral e 

irrestrita dos princípios e regras do Direito Penal para o Direito Tributário. Necessita-

se, como é intuitivo, de adaptação, de modo que os princípios e regras sejam 

validamente aplicados no âmbito tributário (SILVA, 2017, p. 125). 

 Por outro lado, são distintos os fundamentos constitucionais do ilícito 

administrativo e do ilícito penal: o primeiro decorre do ius tributandi e tem sua 

competência decorrente da própria competência tributária (a pessoa jurídica 

competente para instituir o tributo, pode disciplinar as suas sanções), já o segundo 

decorre do ius puniendi estatal e é matéria de competência exclusiva da União 

(SCHOUERI, 2019, p. 801). 

 

A existência de princípios comuns não vai ao ponto de se deixar de se 
reconhecerem peculiaridades no trato da matéria tributária penal. 
Como já foi visto, o Direito Tributário Penal decorre do poder de 
tributar, não do poder de punir; por isso mesmo, a competência para 
a instituição de punições acompanha a própria competência tributária. 
Ora, se é verdadeiro que é a competência tributária que fundamenta o 
Direito Tributário Penal, então também se deve concluir que todo o 
conjunto de garantias que permeiam o relacionamento entre Fisco e 
contribuinte, na matéria de instituição de tributos, deve aplicar-se às 
penalidades tributárias (SCHOUERI, 2019, p. 805). 
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É importante salientar que a sanção tributária não pode se justificar somente 

na sua função punitiva, sob pena de resumir o instituto a mero instrumento de 

vingança por parte da Administração Pública. Portanto, faz-se necessário investigar 

os fundamentos e objetivos que dão sustentação à imposição das sanções tributárias. 

 

3.1 Multas tributárias, fundamentos e objetivos 

 

Partindo-se da concepção de que as sanções tributárias são prescrições 

abstratas de que se vale o legislador para garantir o cumprimento das normas do 

ordenamento jurídico, tais exações somente se mostrarão válidas quando cumprirem 

a finalidade para a qual foram criadas. Em vista disso, faz-se necessário investigar as 

funções da sanção tributária, pois a conduta deve fundamentar a sanção e fornecer 

parâmetro para controlar a intensidade da reação estatal. 

Dessa forma, as sanções pressupõem uma função, seja preventiva, 

indenizatória, repressiva, pedagógica ou assecuratória, e devem estar relacionadas 

com o direito material que visam proteger (NOBRE; VIEIRA; TUPIASSU, 2017, p. 

394). 

Uma vez que a definição da infração e a cominação da sanção são meios para 

se atingir o fim (tributação isonômica e conforme a capacidade contributiva), é 

necessário que o meio seja apropriado para essa finalidade (MACHADO SEGUNDO, 

2012, p. 68). 

As multas são as penalidades pecuniárias tradicionais instituídas para barrar o 

descumprimento da legislação tributária. A aplicação das multas, em geral, representa 

uma resposta a um ilícito tributário. Vale destacar que as sanções pecuniárias não 

são mensuradas na exata proporção do dano causado e não são substitutas da 

obrigação principal, mas são sempre exigidas junto com o tributo (PAULSEN, 2019, 

p. 289). 

Existem diversas classificações para as multas tributárias. A mais tradicional as 

divide em três classes: moratórias, de ofício e isoladas. Interessa-nos, dado o objetivo 

deste trabalho, esta última. 
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Leandro Paulsen (2019, p. 290) define as multas isoladas como aquelas que 

são aplicadas autonomamente pelo não cumprimento de obrigações acessórias ou 

por outras infrações que independem de ser ou não devido determinado tributo. 

Qualquer das pessoas jurídicas de direito público detêm competência para 

instituir multas nos âmbitos de suas competências visando suprir suas necessidades 

específicas. Ou seja, se ao legislador foi conferida competência para instituir um 

tributo, também podemos concluir que ele tem poderes para sancionar o 

descumprimento das normas disciplinadas. Pouca utilidade teria se a competência 

para instituir tributos fosse desacompanhada da possibilidade de instituir punições. 

Nessa perspectiva, a natureza da sanção será estabelecida pelo bem jurídico 

que o legislador busca proteger e pela ilicitude da conduta que necessita dissuadir, 

criando, assim, um liame com as repercussões a ela atribuídas (NOBRE; VIEIRA; 

TUPIASSU, 2017, p. 402). 

 

A cominação de sanções administrativas ou penais para os ilícitos 
tributários tem (ou deve ter) objetivos comuns: em ambos os casos, 
visa-se a inibir possíveis infratores, intimidando-os (é a chamada 
prevenção geral); a par disso, castiga-se o infrator, com vistas a evitar 
que ele reincida na infração (prevenção especial); as sanções teriam, 
ainda, uma função educativa, no sentido de formar uma moral fiscal, 
que contribuísse para evitar a infração da lei tributária (AMARO, 2019, 
p. 591). 

 

Qualquer que seja o âmbito de aplicação, a sanção tem variadas funções, como 

a natureza pedagógica, de repressão ou de incentivo ao cumprimento da lei. Na esfera 

tributária, além de cumprir estas funções, a sanção reforça a efetividade da norma, 

prevenindo comportamentos desviantes que representem prejuízos aos cofres 

públicos ou que atrapalhem a atividade arrecadatória do estado (SILVA, 2017, p. 122). 

A função da multa punitiva é majoritariamente a defesa do interesse público e 

a punição do infrator, mantendo-se o equilíbrio da extensão e as razões do dano 

causado e da gravidade do ato (CAJADO, 2015, p. 34). 

Já a função preventiva tem por objetivo a correção dos desvios praticados pelo 

contribuinte, seja em relação a uma má interpretação dos dispositivos da legislação, 

seja por dificuldades nas disposições normativas que constantemente exigem um 
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maior controle da observância das variadas obrigações tributárias (NOBRE; VIEIRA; 

TUPIASSU, 2017, p. 394). 

A função didática, ou educativa, é própria da preventiva, pois da mesma forma 

como a multa é estipulada com a finalidade de suprimir futuros ilícitos e lhes imprime 

valor negativo, acaba reforçando o necessário atendimento da legislação e confirma 

que deve ser prestado respeito a valores consagrados à sociedade: se determinada 

norma proíbe conduta x, em respeito ao valor Y, demonstra a valoração e presteza 

dados a ele. Com isso, busca-se auxiliar o contribuinte na correção de sua relação 

com a Administração Tributária. (CAJADO, 2015, p. 34). 

Hugo de Brito Machado Segundo (2012, p. 71), dissertando a respeito da 

finalidade das multas sob a ótica do postulado da proporcionalidade dispõe que as 

penalidades, em geral, devem ser proporcionais à gravidade do ilícito que buscam 

punir. Se a restrição à liberdade ou ao patrimônio só se legitima porque seu titular 

gerou uma ofensa a outros bens juridicamente protegidos, a restrição deve ser 

proporcional a esse gravame. Trata-se de um princípio geral do direito punitivo, 

reconhecido e defendido desde há muito, e orienta a aplicação de sanções penais ou 

administrativas. 

Outrossim, é importante alertar, que não caracteriza função das multas a 

geração de receita para os cofres públicos. Enquanto sanção imposta em virtude do 

descumprimento de dever instrumental, a multa não pode ser transformada em 

instrumento de arrecadação, e deve sempre ser graduada em função da gravidade do 

dano ou ameaça que a infração represente para a arrecadação. 

Por fim, partindo-se do pressuposto de que as multas devem ter a lesão aos 

bens no interesse da arrecadação como parâmetro em sua imposição, faz-se 

necessário investigar a questão da dosimetria das multas. 

 

3.2 Dosimetria das multas tributárias  

 

 Em poucas passagens o Poder Legislativo realizou um papel objetivo na 

determinação de critérios legais para que a imposição de sanções tributárias fosse 

delimitada de acordo com a culpabilidade do infrator, ou demonstrou preocupação em 

possibilitar que o aplicador da lei pudesse efetuar um controle da dosimetria da multa 
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prevista, adaptando-a aos elementos objetivos e subjetivos do caso concreto. Por 

outro lado, o controle efetuado pelo Poder Judiciário tem se limitado a estabelecer 

limites máximos para a criação de sanções tributárias, afastando-as quando se 

revelarem desproporcionais e confiscatórias (TAKANO, 2017, p. 31). 

Dessa forma, o legislador deve, em atenção à individualização das penas, 

regular as normas com a finalidade de permitir a graduação das penas conforme as 

circunstâncias do caso concreto, em atenção à situação de fato. A autoridade 

administrativa, inclusive a julgadora, deve dosar a pena, à luz dos critérios legais e 

das circunstâncias fática de cada caso (SILVA, 2017, p. 133). 

A primeira barreira a ser observada através do estabelecimento de sanções 

aos contribuintes é a regra da legalidade. As infrações e as sanções cominadas devem 

ser definidas anteriormente em lei em sentido estrito. Tem-se um limite meramente 

formal, que nada diz sobre quais condutas podem ser definidas como infração, nem 

como estas serão graduadas. É nessa circunstância que o postulado da 

proporcionalidade ganha relevância (MACHADO SEGUNDO, 2012, p. 68). 

Em matéria de limites à imposição de multas tributárias, a definição do que é 

ou não abusivo deve ser estabelecido à luz da instrumentalização dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade considerados concretamente a vista das 

peculiaridades das hipóteses apresentadas, deixando de lado juízos previamente 

estabelecidos de valoração da gravidade de tais infrações (ÁVILA, 2019, 346). 

 

É preciso ter atenção à causa, ou ao fundamento da multa. Se ela é 
devida porque praticada uma infração, assim entendida a conduta 
contrária a um valor constitucionalmente protegido, o gravame por ela 
representado deverá ser proporcional à ofensa causada ao 
mencionado valor constitucionalmente protegido. O que passar disso 
não encontrará justificativa na ofensa, carecendo a exigência 
correspondente de amparo jurídico-constitucional (MACHADO 
SEGUNDO, 2012, p. 73). 

 

Outrossim, no âmbito de um sistema jurídico baseado no Princípio da isonomia, 

é necessário que se apliquem diferentes punições de acordo com os níveis de 

intensidade da lesão ao bem juridicamente tutelado e a culpabilidade do agente. Não 

se pode tolerar, sob o olhar do citado princípio, que um contribuinte que não cumpriu 

uma obrigação tributária em razão de uma contingência no sistema eletrônico seja 
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punido na mesma proporção que outro contribuinte que deixou deliberadamente de 

praticar tais atos (TAKANO, 2017, p. 35). 

É relevante observar que, apesar do poder punitivo que a Constituição e o 

ordenamento jurídico de forma geral conferiram ao Estado, a inclinação doutrinária e 

jurisprudencial é no sentido de defender que a penalidade não pode ser instituída 

alheia a noções de proporcionalidade e de razoabilidade (FERREIRA FILHO; DINIZ, 

2017, p. 336). 

Percebendo-se que a sanção tributária constitui uma reação do direito positivo 

por ações incompatíveis com valores e bens jurídicos tutelados pelo ordenamento 

jurídico, o reconhecimento e consideração do bem jurídico protegido pelas sanções 

impostas frente ao descumprimento das obrigações tributárias passa a ser 

componente que não pode ser menosprezado pelo operador do Direito, especialmente 

em relação à busca de uma adequada dosimetria das sanções. Não basta apoiar-se 

em barreiras quantitativas gerais como a proibição do excesso ou o princípio do não 

confisco, mas tanto o legislador, no memento da instituição das sanções quanto o 

aplicador do direito, ao aplicá-las, deverão ter em mente que a lesão ao bem jurídico 

é o pressuposto e limite para a correta aplicação das sanções tributárias (TAKANO, 

2017, p. 40). 

 Ausente um parâmetro mínimo através do qual a dosimetria da sanção puder 

se sustentar, mesmo não confiscatórias, muitas vezes poderão causar distorções no 

sistema, gerando a perda da coerência e do caráter isonômico da sanção. 

É necessário se atentar ao fundamento da multa. Se ela for devida porque 

praticada uma infração, o gravame por ela representado deverá ser proporcional à 

ofensa causada ao valor constitucionalmente tutelado. O que for além dessa finalidade 

não encontrará justificativa e por isso não terá amparo jurídico-constitucional 

(MACHADO SEGUNDO, 2012, p. 73). 

A constatação de que o bem jurídico detém relevância não apenas na 

imposição da penalidade, como também em sua dosimetria, acarreta assumir que 

lesões a variados bens jurídicos geram diferentes formas de sanção. Dessa forma, os 

limites materiais das sanções são aqueles determinados em função do bem jurídico 

tutelado pela regra sancionatória (TAKANO, 2017, p. 43-44). 
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Nessa ordem de ideias, uma multa muito pesada representa gravame ao direito 

de propriedade, sendo de se observar se o dano causado pela conduta infratora é de 

tal gravidade que fundamente, para ser reprimido, a imposição de tamanho gravame. 

Uma multa muito alta até pode ser adequada e necessária, mas, pelo exagero (à luz 

da pequena gravidade da conduta faltosa) incorrerá em inconstitucionalidade, por não 

ser proporcional em sentido estrito (MACHADO SEGUNDO, 2012, p. 70). 

É por isso que as multas pecuniárias, por descumprimento das obrigações 

principais não devem exceder o próprio valor do tributo devido, que representa a 

parcela da arrecadação não recolhida em função da infração realizada. O mesmo 

ocorre nos casos em que o dever instrumental for exigido no interesse da arrecadação. 

Sua punição não deverá exceder o próprio valor do tributo que por conta do ato não 

foi recolhido (TAKANO, 2017, p. 44). 

 Como se viu, é notória a dificuldade para se reconhecer as balizas para a 

criação ou controle da instituição das multas tributárias. Veremos adiante como essa 

instituição se deu na prática no âmbito da compensação de tributos federais. 

 

3.3 O abuso do direito de compensar e as sanções tributárias 

 

É no âmbito do encontro de contas entre contribuinte e Fazenda Pública que 

se estabelece o debate sobre a existência e extensão do abuso do direito de 

compensar e das potenciais técnicas destinadas a evitá-lo. 

 Na doutrina e jurisprudência brasileiras, o abuso do direito em matéria tributária 

é diagnosticado em situações que o contribuinte apresenta o primordial propósito de 

praticar atos buscando a minoração do ônus fiscal (NETO, 2011, p. 115). 

As sanções e multas tributárias surgem, dessa forma, como penalidades 

instituídas para barrar o abuso de direito na legislação tributária. Todas as sanções 

representam uma resposta a um ilícito tributário, revestindo-se, desse modo, de 

caráter sancionatório.  

Entende-se por abuso de direito, aquelas situações em que há uma conduta do 

particular que contraria as finalidades sociais e econômicas intencionadas pela ordem 

jurídica em relação ao ato ou negócio praticado. Em síntese, todo direito possui fins e 

funções específicas, determinadas pelo próprio ordenamento jurídico, de modo que 
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tais finalidades e funções agem como uma barreira funcional do direito, razão pela 

qual o exercício de um direito não pode alterar sua função previamente estipulada 

(TAKANO, 2017, p. 40-49). 

Através das sanções, busca-se evitar o abuso do direito de compensar cujo 

efeito é o atraso do pagamento integral do crédito tributário. Em síntese, o fim 

desejado pelas penalidades pode ser compreendido como o apropriado equilíbrio 

entre o direito de compensar créditos líquidos e certos em face da Fazenda Pública e 

o poder-dever desta última de garantir um meio eficaz de extinção do crédito tributário, 

sem gerar atrasos indevidos na introdução de recursos aos cofres públicos (PEREIRA, 

2020, p. 414). 

Nessa perspectiva, revela-se abusivo o exercício do direito de compensar nas 

situações em que o contribuinte emprega a compensação como meio para se alcançar 

finalidades diversas da extinção do crédito tributário. Apesar de a caracterização de 

dano não ser requisito obrigatório para a aferição do abuso de direito, não se pode 

esquecer que, em sede de compensação tributária, a ofensa causada ao Fisco pelo 

exercício abusivo do direito é a demora na entrada das receitas nos cofres públicos. 

 

No âmbito da compensação tributária, o direito a ser considerado é o 
direito à compensação que [...] nasce com a sua previsão em lei 
ordinária. A finalidade e a função deste direito é [...] prover 
praticabilidade e eficiência dos mecanismos de restituição de 
pagamentos indevidos (direito creditório dotado de liquidez e certeza) 
e de extinção de créditos tributários (igualmente dotados de liquidez e 
certeza incontestáveis), assegurando maior racionalidade ao encontro 
de contas entre Fisco e contribuinte (PEREIRA, 2020, p. 417). 

 

O abuso do direito de compensar acontece, principalmente, naqueles casos em 

que o contribuinte, sabendo antecipadamente não ser possuidor de crédito líquido e 

certo em face do Fisco, usa mesmo assim da compensação com o fim único de 

protelar o pagamento de tributos e garantir a suspensão da exigibilidade dos referidos 

débitos. 

Vale destacar que não é abusivo, como será visto adiante, o exercício do direito 

à compensação nas situações em que a existência do crédito líquido e certo do 

contribuinte perante o Fisco se revelar uma questão controvertida. 
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Segundo Roberto Codorniz (2020, p. 418), as penalidades e limitações na 

esfera da compensação tributária devem ter sempre a finalidade de evitar as situações 

de abuso no exercício do direito de compensar e devem igualmente ser proporcionais, 

buscando evitar exclusivamente o abuso e não o exercício propriamente dito do 

direito. Se for além das situações em que ocorre o abuso do direito de compensar, 

qualquer restrição de penalidades será violadora do direito de compensar. 

É por estas razões que os limites e as multas previstas na legislação ordinária, 

como visto anteriormente, deverão sempre estar orientados por finalidades 

específicas igualmente respaldadas pelo ordenamento jurídico vigente (TAKANO, 

2017, p. 40-49). É somente dessa forma que o propósito que orienta o instituto da 

compensação tributária poderá ceder espaço para que outros propósitos – tal como 

coibir o abuso do direito de compensar e tutelar a entrada mais célere de caixa no 

Erário Público – sejam igualmente prestigiados (PEREIRA, 2020, p. 414). 

Na sequência, veremos como o instituto da compensação tributária foi 

disciplinado por parte da Administração Pública Federal. Buscaremos investigar se a 

multa isolada de 50% aplicada nos casos de não homologação da compensação está 

de acordo com as finalidades das sanções até aqui vistas e se mantém o equilíbrio 

entre o propósito de coibir os abusos em sede de compensação e o direito à 

compensação propriamente dito. 

 

4 Compensação Tributária no âmbito da Administração Federal 

 

 Conforme abordado anteriormente, a compensação, por corresponder a uma 

das hipóteses de extinção do crédito tributário, depende de lei para existir. Dessa 

forma, cada ente deve dispor em lei própria os critérios e limites para a efetivação de 

tal instituto. 

 No âmbito federal, a compensação tributária foi inicialmente prevista na Lei n.º 

8.383 de 1991, em seu art. 66, que prevê: 

 

Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, 
contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas 
patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação, 
revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá 
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efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância 
correspondente a período subsequente. 
§ 1º A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, 
contribuições e receitas da mesma espécie. 
§ 2º É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. 
§ 3º A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo 
ou contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na 
variação da UFIR. 
§ 4º As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções 
necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo. 

  

 Hugo de Brito Machado ao tratar especificamente deste artigo de lei e da 

inovação introduzida por ele nos indica:  

 

[...] é possível dizer, sem exagero, que o art. 66 da Lei n. 8.383/91 foi 
a maior conquista do contribuinte brasileiro, nos últimos cinquenta 
anos, em sua luta contra os abusos do Fisco. Entretanto, pode-se dizer 
também que, por desconhecimento, ou por má vontade, muitos 
obstáculos têm sido colocados contra o exercício do direito à 
compensação, que permanece sendo um tema de grande interesse 
para os que trabalham com a relação tributária [...] (MACHADO, 1997 
apud AMARAL, 2010, p. 07). 

 

Em seguida, os termos gerais para a compensação de tributos federais 

administrados pela Receita Federal do Brasil, exceto os de natureza previdenciária, 

foram disciplinados pela Lei n.º 9.430 de 1996, cujo art. 74 e parágrafos diziam em 

sua redação original:  

 

Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da 
Receita Federal, atendendo a requerimento do contribuinte, poderá 
autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou 
ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e contribuições sob 
sua administração. 
§ 1º A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a 
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão 
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos 
compensados. 
§ 2º A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal 
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior 
homologação. 
[...] 
§ 5º O prazo para homologação da compensação declarada pelo 
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da 
declaração de compensação. 
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§ 6º A declaração de compensação constitui confissão de dívida e 
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos 
indevidamente compensados. 

 

 De acordo com AMARAL (2017, p. 12), a Lei n.º 9.430 de 27 de dezembro de 

1996, passou a regular a matéria de forma mais abrangente pois permitiu a 

compensação de créditos decorrentes de restituição ou ressarcimento com quaisquer 

tributos e contribuições administrados pela RFB, e por isso, derrogou tacitamente o 

art. 66 da Lei n.º 8.383 de 30 de dezembro de 1991. 

Tendo por base a evolução do dispositivo legal ora citado, vislumbra-se uma 

modificação importante. Sob a égide da redação original da Lei n.º 9.430 de 1996, a 

compensação de tributos federais estava sujeita ao regime autorizativo, em que o 

contribuinte deveria requerer e o Fisco federal poderia ou não autorizar a 

compensação. Somente com o advento da Lei n.º 10.637 de 2002, o regime 

autorizativo foi deixado de lado e se adotou um regime declaratório. Vejamos: 

 

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com 
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela 
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de 
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios 
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele 
Órgão. 

 

 Nessa perspectiva, com o advento de tal modificação, a compensação passou 

a ser feita diretamente pelo contribuinte, sem a necessidade de autorização prévia por 

parte do Fisco. Dessa forma, o contribuinte passou a declarar e compensar seus 

próprios créditos com débitos de tributos federais.  

 Vale lembrar, por oportuno, que tal regime é semelhante ao instituto do 

lançamento por homologação, em que o contribuinte, por sua conta própria, apura e 

“lança” o tributo, por meio da declaração de valores a pagar e do recolhimento aos 

cofres públicos sem qualquer participação do fisco, o qual poderá fiscalizar o 

procedimento efetivado pelo contribuinte dentro do prazo de 5 anos.  

 

Há atualmente uma tendência experimentada não apenas pela ordem 
jurídica pátria, mas também pelos sistemas adotados em outros 
países de atribuir algumas atividades da arrecadação tributária aos 
contribuintes, reservando à máquina administrativa do Estado, em 
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geral, tarefas de fiscalização e controle a posteriori. É o que se verifica 
no lançamento por homologação do art. 150 do Código Tributário 
Nacional, por exemplo, o qual prevê a existência de “tributos cuja 
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento 
sem prévio exame da autoridade administrativa”, a quem cabe, 
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, 
expressamente a homologar, evento que se opera tacitamente com o 
decurso do interregno de 5 (cinco) anos (AMARAL, 2017, p. 13). 

 

 Destarte, o mesmo se verifica em relação a compensação tributária, pois 

constata-se que atualmente existe uma alta demanda e uma diversidade de atividades 

capazes de ensejar tributação, exigindo da administração a inserção de sistemas 

eficientes e habilitados para permitir a fluência das operações.  

 Em contrapartida, ao delegar ao contribuinte a realização de determinadas 

atividades, surgem possibilidades de erro na utilização dos recursos em virtude da 

utilização inadequada das ferramentas disponíveis, acarretando possíveis danos ao 

erário e multas para o contribuinte. 

 Cléucio Santos Nunes (2020, p. 140), ao tratar da sistemática1 da declaração 

dispõe que o procedimento, disciplinado nos incisos e parágrafos do art. 74 da Lei n.º 

9.430/96, começa com a entrega da declaração (PER/DCOMP) em que serão 

destacados os créditos e os débitos tributários que deverão ser extintos com a 

compensação. Com a entrega da declaração, o débito tributário compensado será 

extinto sob condição resolutória de sua ulterior homologação. A data do envio da 

PER/DCOMP é o termo inicial do prazo de 5 anos para a Fazenda Pública homologar 

a operação de compensação. Apesar de não estar expressamente previsto no 

dispositivo legal, caso a Fazenda deixe fluir o prazo mencionado, ocorrerá a 

“homologação tácita”, semelhante ao que acontece com o lançamento por 

homologação (NUNES, 2020, p. 140-141). 

 A partir do exposto, percebe-se que o Fisco Federal tem um prazo de cinco 

anos para homologar a declaração de compensação. Significa que terá que verificar 

se o encontro de contas se sustenta em direito creditório viável e se os requisitos 

 
1A compensação deve ser solicitada administrativamente pelo sujeito passivo da obrigação tributária, 
por meio da utilização do programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento, Restituição ou Reembolso e 
Declaração de Compensação (PER/DCOMP), disponível no site da Receita Federal do Brasil na 
Internet (http://www.receita.fazenda.gov.br) ou, na impossibilidade de sua utilização, através do 
formulário de Pedido de Restituição ou Declaração de Compensação aos quais deverão ser anexados 
documentos comprobatórios do direito ao crédito, conforme o disposto no artigo 113 da Instrução 
Normativa 1.300/2012 e seus anexos. 
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legais foram cumpridos. Desse modo, ao final, se não houver nenhuma manifestação, 

ocorrerá a homologação tácita.  

 Outrossim, de acordo com o § 6º do dispositivo supracitado, a declaração de 

compensação tem eficácia constitutiva de dívida fiscal, isto é, uma vez que 

determinado débito for declarado, a dívida constituída se tornará dotada de liquidez e 

certeza devendo ser objeto de inscrição em dívida ativa da União e cobrança nos 

termos da legislação ordinária se o contribuinte não conseguir compensar, 

dispensando-se, inclusive, o lançamento de ofício. 

 Ao receber a declaração de compensação o fisco deverá analisar as 

informações e adotar uma das posturas seguintes: reconhecer o direito creditório e 

homologar o pedido, não homologar o pedido, homologar tacitamente o pedido – 

deixando fluir o prazo de 5 anos –, e, por último, considerar o documento não 

declarado. Cada uma dessas decisões ocasionará efeitos próprios. Interessa-nos os 

casos de não homologação, pois veremos adiante que nestes casos a administração 

imporá uma multa isolada de 50% sobre o valor do crédito declarado. 

 A respeito da não homologação do pedido de compensação, Igor Rosado do 

Amaral (2017, p. 13) dispõe que a Declaração de compensação será declarada como 

não homologada, ou parcialmente homologada, nos casos de inexistência ou 

insuficiência do crédito tributário apresentado pelo contribuinte, em confronto com os 

débitos indicados. Ou seja, significa que o contribuinte pretendeu extinguir débitos 

sem que fosse credor do Fisco em montante suficiente para tal. 

Por fim, caso não seja reconhecido o direito creditório requerido pelo 

contribuinte, a Receita Federal do Brasil deve aplicar as disposições assinaladas entre 

os parágrafos 7º e 11º, do art. 74 da Lei nº 9.430 de 1996. 

 

4.1 A sanção pela não homologação da compensação na Lei 9.430/96 

 

Como já tivemos a oportunidade de observar, no que se refere ao ilícito 

tributário, as sanções deverão ser fixadas pelo ente competente para a instituição 

legal do respectivo tributo. Desta forma, coube à própria Lei federal que disciplinou a 

compensação tributária instituir suas sanções. 
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Como vimos anteriormente, depois de transmitida a declaração de 

compensação, o Fisco deverá analisar as informações recebidas e em seguida adotar 

a postura cabível para a situação. Se essa postura for a não homologação, a Lei 

preverá uma multa isolada conforme o art. 74, § 17 da Lei n.º 9.430 de 1996 que 

dispõe: 

 

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre 
o valor do débito objeto de declaração de compensação não 
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada 
pelo sujeito passivo. 

 

A redação atual do § 17 ratifica a ideia de que a declaração de compensação 

não deve ser utilizada para extinguir débitos sem a existência dos respectivos créditos, 

em conformidade com o art. 170 do CTN. Desse modo, será aplicada a multa isolada 

supracitada nos casos em que o débito for extinto sob condição resolutória, mas cujo 

crédito apontado for insuficiente ou não existir. 

Exemplificando, se o contribuinte, depois de calcular seu próprio crédito e o 

débito que tem frente a Fazenda Pública Federal, resolve enviar um pedido de 

declaração de compensação no montante de R$ 1.000,00 (Mil reais), o pedido será 

recebido e o crédito tributário será extinto sob condição resolutória. Vimos que o Fisco 

tem 5 anos para analisar e se manifestar a respeito desse pedido. Dessa forma, se 

durante este prazo a Fazenda analisar o pedido e não verificar o encontro de contas 

entre débito e crédito, será imposta uma multa isolada de R$: 500,00 (quinhentos 

reais) e a dívida declarada, através da declaração (R$: 1.000,00), será inscrita em 

dívida ativa para a posterior cobrança.  

 Com tal multa o legislador por iniciativa da Administração Pública buscou 

implantar uma política fiscal notadamente orientada a impedir práticas danosas ao 

erário, pois as práticas abusivas tiveram por consequência o aumento das inspeções 

do fisco sobre as declarações enviadas, uma vez que estavam acontecendo em 

muitos casos violações ao princípio da cooperação. 

 De acordo com AMARAL (2017, p. 13), a introdução da referida sanção no 

sistema jurídico brasileiro se deu por iniciativa da Administração Tributária, com o 

propósito de barrar a prática de atividades prejudiciais ao erário quando da utilização 

abusiva do mecanismo de compensação tributária.  
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 Se for o caso de falsidade da declaração, como consta da parte final do § 17, 

será aplicada uma multa mais gravosa nos termos do art. 18, § 2º, da Lei nº 

10.833/2003 (com redação dada pela Lei n. 11.488/2007) em conjunto com o art. 44, 

I, da Lei n.º 9.430, de 27 de dezembro de 1996, equivalente a 150% do valor total do 

débito indevidamente compensado. Vale destacar que não nos aprofundaremos nesta 

multa, dados os objetivos desta pesquisa. 

Roberto Codorniz Pereira, analisando as limitações ao direito de compensar, 

salienta que tais limitações têm por objetivo beneficiar a arrecadação tributária e evitar 

determinados abusos do direito de compensar, por parte do contribuinte, 

especialmente em relação aqueles que buscam protelar indefinidamente a extinção 

efetiva de seus débitos, e complementa dizendo: 

 

[...] as finalidades apontadas – coibir o abuso e evitar a postergação 
da extinção efetiva do crédito tributário –, embora sejam legítimas, não 
autorizam que medidas notoriamente desproporcionais venham a ser 
empregadas para a sua concretização (PEREIRA, 2020, p. 422). 

  

Concomitantemente, se a declaração de compensação for reputada não 

homologada, pode o contribuinte apresentar uma manifestação de inconformidade 

contra a não homologação, nos termos dos parágrafos abaixo transcritos: 

 

§ 9º É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7º, 
apresentar manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação. 
[...] 
§ 18.  No caso de apresentação de manifestação de inconformidade 
contra a não homologação da compensação, fica suspensa a 
exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não 
impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III 
do art. 151 da Lei n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código 
Tributário Nacional. 

 

 Vale ressaltar que mesmo o § 18, prevendo a suspensão caso seja 

apresentada uma manifestação de inconformidade contra a decisão que considerar a 

compensação como não homologada, não se afasta a forte suspeita de 

inconstitucionalidade na medida em que tal multa continua sendo exigida pelo simples 

exercício de um direito. 
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Por outro lado, vale lembra que da mesma forma que ocorre com o lançamento 

por homologação, o instituto da declaração de compensação transfere o encargo de 

efetuar a compensação ao contribuinte, isto é, cabe somente a ele a atribuição de 

interpretar a legislação, calcular e verificar não apenas os créditos a que tem direito, 

mas também os débitos devidos. Cuida-se de uma obrigação transferida do Estado 

para o contribuinte. Desse modo, o Estado deveria ao menos presumir a boa-fé do 

indivíduo que realiza tal tarefa. Percebe-se que a multa isolada não faz diferenciação 

entre aquele que age de boa-fé daquele que age de má-fé. 

 Nessa perspectiva, Eurico Santi (2013, p. 02), em célebre artigo no qual 

denuncia a chamada “maldição do lançamento por homologação” e suas 

consequências, enuncia: 

 

Essa prática vem gerando distorções na atividade impositiva do Fisco, 
que “abre mão” de interpretar e aplicar a legislação que cria, passando 
essa obrigação ao contribuinte. Assim, além de ser obrigado a pagar o 
tributo, o contribuinte tem que entender de leis e tributação — ou 
contratar especialistas para ajudá-lo —, e ter uma gama incontável de 
profissionais para preencher formulários, declarações, livros e guias... 
Mas fica sempre sujeito à incerta concordância e criatividade da 
administração tributária nos cinco anos seguintes — prazo que ela tem 
para, confortavelmente, revisar as atividades dos contribuintes, optando 
sempre pela melhor interpretação (considerando os interesses 
arrecadatórios) (SANTI, 2013, p. 02). 

 

 Desse modo, visto que a sistemática da compensação se dá pelo lançamento 

por homologação, faz-se necessário que a administração se oriente pelos princípios 

da boa-fé do contribuinte e cooperação. 

 Por fim, é importante afirmar que o presente trabalho discute apenas a multa 

aplicada na hipótese de a compensação ser considerada como não homologada, sem 

qualquer relação com as hipóteses em que a compensação é considerada não 

declarada e muito menos com as situações em que o contribuinte pratica fraude ou 

simulação. 
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5 A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA DE 50% PELA NÃO 

HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NA LEI 9.430/96 

 

A partir de uma mudança de paradigma no estudo do Direito Tributário, 

destacando-se preocupações de cunho substancial, é oportuno tratar das multas 

tributárias à luz dos ditames constitucionais. Como visto anteriormente, as multas e 

limitações devem cumprir funções próprias e devem estar orientadas por finalidades 

específicas previstas no ordenamento jurídico. Dessa forma, questiona-se a 

constitucionalidade de tal multa a partir dos enfoques que serão vistos neste tópico. 

O exame de tal sanção aplicável à compensação tributária indica que ao 

exercer o direito, o contribuinte está sujeito a uma ampla variedade de riscos que o 

colocam em uma situação de grave insegurança jurídica. Essa situação, existente no 

âmbito da compensação, só poderá ser corrigida se o contribuinte tiver garantias 

quanto à possibilidade de efetuar a compensação de forma plena (PEREIRA, 2020, 

p. 434). Portanto, faz-se necessário investigar a adequação de tal multa a 

determinados princípios presentes no ordenamento jurídico tributário brasileiro. 

Vale destacar, que o atual § 17, do art. 74 da Lei nº 9.430/1996 tem sido 

questionado judicialmente via Recurso extraordinário nº 769.939/RS e ADI 4.905/DF, 

cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo STF. O julgamento da causa já havia 

sido iniciado pelo STF no dia 21/11/2019. Nessa ocasião, o Ministro relator, Edson 

Fachin, proferiu voto no sentido de que a não homologação da compensação não 

deve ser interpretada como ato ilícito, e concluiu pela inconstitucionalidade da multa. 

Contudo, houve pedido de vista e a causa foi remarcada para julgamento no dia 1º de 

junho de 2022 

 

5.1 Adequação ao princípio da isonomia 

  

O princípio genérico da igualdade de todos perante a lei encontra-se previsto 

no art. 5º da Constituição Federal. Já o princípio específico da igualdade de todos 

perante o Fisco é uma consequência natural do princípio genérico e está previsto no 

art. 150 da Constituição (HARADA, 2017, p. 271). 
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Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 
 
II - Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem 
em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de 
ocupação profissional ou função por eles exercida, 
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos 
ou direitos. 

 

Interessa-nos a primeira parte do inciso II, pois determina a vedação da 

instituição de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente. Por conseguinte, segundo Schoueri (2019, p. 342), da mesma forma 

como o princípio da isonomia se encontrará desatendido quando situações iguais 

forem tratadas de modo diferente, também será ferido o princípio da isonomia quando 

situações diferentes ensejarem a mesma resposta estatal. 

 

[...] como se sabe, o princípio da igualdade não impõe tratamento 
idêntico a todos, mas tratamento igual àqueles em situação igual, e 
desigual àqueles em situação desigual, na medida de suas 
desigualdades. E, no caso de infratores, a medida de sua 
desigualdade, tanto em relação aos que nenhuma infração praticaram, 
como àqueles que praticaram outras infrações, é a gravidade do ilícito 
correspondente (MACHADO SEGUNDO, 2012, p. 74). 

 

Embora a intenção da multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor 

do débito objeto de declaração de compensação não homologada prevista no § 17, 

art. 74 da Lei 9.430 de 1996 tenha sido a de punir os casos de abuso do direito de 

compensar, tal dispositivo não fez qualquer diferenciação entre os contribuintes que 

agem de má-fé e os que agem de boa-fé. O critério para aplicação ou não da multa é 

totalmente objetivo, basta ter o pedido de compensação não homologado. Esta 

ausência de critérios subjetivos fere o princípio da isonomia tributária, uma vez que 

dá o mesmo tratamento a todos os contribuintes que têm seu pedido reputado não 

homologado. 

Segundo Hugo de Brito Machado (2012, p. 218), prevalece, no âmbito da 

tributação a ideia segundo a qual a verdadeira igualdade consiste em tratar 

desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam, podendo o legislador, 

inclusive, utilizar critérios de discrímen para promover tal objetivo. 
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O princípio da isonomia não apenas proíbe tratamentos diferenciados sem uma 

clara justificação constitucional, como também exige tratamentos diferenciados onde 

exista distinta capacidade contributiva ou essencialidade do produto. Justifica-se a 

diferenciação tributária quando, presente uma finalidade constitucionalmente 

amparada, o tratamento diferenciado for estabelecido em função de critério que com 

ela guarde relação e que efetivamente seja apto a levar ao fim desejado (PAULSEN, 

2019, p. 98). 

Em um ordenamento jurídico baseado no princípio da Isonomia, é fundamental, 

também, que se apliquem diferentes punições de acordo com o nível de intensidade 

à lesão ao bem jurídico e à culpabilidade de seu infrator. Desse modo, não parece se 

sustentar, sob a ótica do princípio da isonomia, que um contribuinte que não tenha 

cumprido uma obrigação tributária em razão de uma contingência, por exemplo, na 

apuração fiscal, seja punido da mesma forma que os que agem de forma fraudulenta 

(TAKANO, 2017, p. 36). 

Por outro lado, como vimos anteriormente, ao lado da função reparatória, a 

sanção tributária possui uma finalidade punitiva e preventiva, levando em 

consideração a culpa do infrator e a intensidade da lesão ao bem jurídico tutelado. 

Nesse sentido, pode haver casos em que o contribuinte, quando da 

apresentação da compensação que posteriormente venha a ser declarada não 

homologada, demonstra, no mínimo, adequados indícios de que era detentor do 

crédito e por alguma contingência, material ou formal, a sua compensação não foi 

homologada. Assim, estabelecer uma penalidade para uma conduta em relação a qual 

o contribuinte conserva bons indícios de que é titular do crédito, pode ser interpretado 

como punição inconstitucional de uma conduta de boa-fé. 

 

[...] a multa alcança indistintamente tanto situações em que o 
contribuinte possui a priori um pleito razoável de crédito, sendo, 
portanto, um contribuinte de boa-fé, quanto hipóteses em que o 
contribuinte atua em nítida má-fé, como seria o caso de crédito 
notoriamente inexistente ou objeto de fraude. A circunstância de a 
multa se aplicar irrestritamente não é de modo algum infirmada pelo 
simples fato de que a manutenção da multa se encontra condicionada 
à decisão final acerca da procedência da compensação tributária 
(PEREIRA, 2020, p. 432). 
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Portanto, é necessário reconhecer que a aplicação de sanções punitivas 

proporcionais e isonômicas, em conformidade com a culpabilidade do infrator, não é 

somente uma possibilidade, mas um dever do Estado. A autoridade tributária é 

vinculada à lei em sua atuação e por isso o Poder Legislativo deveria, em tese, 

fornecer os limites da atuação da autoridade pública (TAKANO, 2017, p. 50).  

 Desse modo, verifica-se que a multa isolada de 50% sobre o crédito declarado 

prevista no § 17, art. 74 da Lei n.º 9.430 de 1996 abrange também as condutas 

consideradas de boa-fé, ou que possuem, pelo menos, bons indícios de que são 

praticadas de boa-fé, fato que torna ainda mais clara a inconstitucionalidade dessa 

multa isolada. 

Embora devam ser onerosas para desestimular a prática dos fatos que ensejam 

a sua aplicação, as multas não podem ferir determinados princípios, como o da 

isonomia (MACHADO SEGUNDO, 2012, p. 71-72). 

A incongruência e a desproporcionalidade afastam a própria legitimidade da 

sanção, pois passa a configurar arbítrio estatal, de difícil compreensão de seus 

destinatários dada a ausência de critérios jurídicos para a sua imposição (TAKANO, 

2017, p. 41). 

Concomitantemente, vale lembrar, como já citado anteriormente, que assim 

como acontece no lançamento por homologação, o regime aplicável à compensação 

desloca para o contribuinte a obrigação de interpretar a legislação, calcular e fazer a 

declaração. Desse modo, por ter transferido a responsabilidade para terceiros, o 

estado deveria pressupor sua boa-fé. Criar uma legislação que aplica uma multa pela 

simples não homologação, sem ao menos fazer uma diferenciação entre os 

indivíduos, fere a boa-fé e a isonomia. Em virtude desta responsabilidade atribuída ao 

contribuinte, faz-se necessário que a compensação seja orientada pelo princípio da 

confiança. Não se pode permitir que todo pedido não homologado seja sancionado 

como se fraudulento fosse. 

Portanto, se torna claro que a multa isolada de 50% atinge, na prática, condutas 

de boa-fé do contribuinte que possui bons indícios de que é titular do crédito, tornando 

clara a inconstitucionalidade por ausência de diferenciação entre os contribuintes. 

 

 



39 

 

5.2 Adequação ao postulado da proporcionalidade 

 

Questão importante diz respeito aos limites determinados ao legislador 

infraconstitucional na estipulação dos ilícitos tributários e no dimensionamento das 

penalidades aplicáveis aos que os praticam. Vimos anteriormente que as sanções 

buscam garantir o cumprimento das normas do ordenamento jurídico. Assim, é 

crescente a preocupação com a proporcionalidade das multas tributárias e a sua 

relação com os princípios consagrados pela Constituição Federal de 1988, sob a luz 

do postulado da proporcionalidade. 

Todas as vezes em que a Constituição, através de normas com estrutura de 

princípio, determinar o fomento de um objetivo, entende-se que ela está a estimular a 

adoção de meios que sejam adequados, necessários e proporcionais para essa 

promoção. Desse modo, o meio será adequado quando de fato corresponder ao 

objetivo buscado. Será necessário quando, dados os meios existentes, for o menos 

gravoso à promoção dos demais princípios igualmente prestigiados pela Constituição. 

E por último, será proporcional em sentido estrido quando, além de adequado e 

necessário, não causar aos outros princípios impactos injustificáveis, observando-se 

os benefícios da sua adoção (MACHADO SEGUNDO, 2012, p. 66). 

 

[...] a regra da proporcionalidade busca estabelecer critérios de 
pertinência entre meios e fins de uma norma jurídica: um meio será 
adequado se, no momento em que for instituído, for eficiente para 
contribuir com a realização gradual do fim; será necessário se inexistir 
outro meio para promover igualmente aquele fim, no qual se restrinja, 
em menor intensidade, os direitos fundamentais afetados; e, 
derradeiramente, será proporcional em sentido estrito se, no caso 
concreto, houver um equilíbrio entre a importância da realização do 
fim e a intensidade de restrição causada aos direitos fundamentais 
(TAKANO, 2017, p. 54-55). 

 

Em relação às multas tributárias, é necessário encontrar na Constituição 

Federal, o fundamento para a sua instituição e aplicação, ou seja, a finalidade ou o 

objetivo a ser com elas realizado. Tal finalidade encontra-se contida em várias 

disposições esparsas, mas de forma específica no art. 145, §1.º, e no art. 150, II, da 

Constituição Federal normas que conformam os princípios da capacidade contributiva 

e da isonomia (MACHADO SEGUNDO, 2012, p. 68). 
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A estipulação de multa isolada de 50% sobre o valor do crédito apresentado 

em Declaração de compensação não homologada não é proporcional ao fim colimado 

pela normal, qual seja, impedir que comportamentos abusivos lesionem a Fazenda 

Pública.  

Em qualquer lugar, as sanções devem ser justas, adequadas, proporcionais e 

razoáveis. Razoáveis serão aquelas em que a sanção imposta mantêm relação de 

equivalência com a gravidade da infração e da lesão ao bem jurídico tutelado. 

Adequadas e proporcionais serão aquelas que passem pelo crivo da 

proporcionalidade, ou seja, que haja adequação entre meios e fins, excluindo-se a 

imposição de medidas superiores àquelas estritamente necessárias ao atendimento 

do interesse público. E por último, justas serão aquelas que não provoquem restrições 

excessivas a um direito fundamental (TAKANO, 2017, p. 54). 

Apesar de não ser fácil determinar quando a “desproporção” começa, para 

delimitar, assim, uma linha divisória, não significa que não possamos identificar casos 

em que essa linha foi claramente ultrapassada. Como em toda situação em que se 

verifica uma zona de penumbra, pode ser difícil marcar um ponto exato em que a 

transição ocorre, mas isso não representa dificuldade a que se identifiquem casos 

flagrantemente além dela. Por mais complicado que seja determinar, durante o 

crepúsculo, quando termina o dia e começa a noite, não há dificuldade em afirmar que 

às 23h00 já é noite (MACHADO SEGUNDO, 2012, p. 72). 

 

[...] a pergunta é se a pena, posto que mínima, cumpre sua função. 
Em matéria tributária, sobressaem as funções didática, punitiva e 
indenizatória da pena, que implicam indagar se a pena cumpre sua 
função. Se a multa servisse apenas para ressarcir a Administração, 
não haveria que cogitar pessoalidade da pena; na medida em que se 
prestigia esta, deve-se, simultaneamente, reconhecer na multa um 
caráter também punitivo (SCHOUERI, 2019, p. 805). 

 

Portanto, a partir do postulado da proporcionalidade, a multa isolada de 50% 

sobre o crédito declarado não homologado, prevista no § 17, art. 74 da Lei n.º 9.430 

de 1996, pode ser considerada adequada, pois eficiente para a realização do fim 

proposto, mas não será necessária, pois não é a menos gravosa entre as 

possibilidades disponíveis para atingir seus fins e não é proporcional em sentido 
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estrito, pois causa aos outros princípios também aplicáveis, impactos injustificáveis e 

gravosos. 

Sob a perspectiva do postulado da proporcionalidade, não há dúvidas de que a 

multa é manifestamente desproporcional, pois embora a finalidade estipulada seja 

legítima (induzir o contribuinte a compensar apenas créditos líquidos e certos) e o 

meio seja apto à sua concretização, a medida excede manifestamente o necessário 

para o seu atingimento, dado que a penalidade se aplica irrestritamente a despeito de 

o contribuinte ter atuado de boa-fé (PEREIRA, 2020, p. 431). 

 

5.3 A adequação ao Direito de peticionar 

 

 Outro ponto de destaque em relação à multa isolada em análise diz respeito à 

ofensa ao direito constitucional de petição, cujo nascimento histórico remonta à Magna 

Carta. Segundo Cléucio Santos Nunes (2020, p. 76), o direito de peticionar se originou 

na Inglaterra, durante a idade média, depois do Grande Conselho do Reino, que foi 

sucedido pelo parlamento inglês e conseguiu o direito de pedir a sanção das leis. 

Da sua origem aos dias atuais, o direito de petição passou por várias 

transformações e atualmente, no ordenamento jurídico brasileiro, tem base na 

Constituição Federal.  

Compreender bem os conceitos do Direito Constitucional é essencial para o fiel 

entendimento do Direito Tributário, principalmente quando estamos diante de 

limitações e garantias. Isto posto, verifica-se que vários temas se refletem 

incontestavelmente na esfera tributária, entre eles o direito de petição. 

De acordo com o texto constitucional: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento 
de taxas: 
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou 
contra ilegalidade ou abuso de poder. 
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Pela leitura do dispositivo, percebe-se que os contribuintes podem, 

facultativamente, peticionar administrativamente em busca da defesa de seus direitos, 

entre eles o de obter a compensação. Como vimos, tal ato se dará com a 

apresentação da declaração de compensação de tributos (PER/DCOMP). Por 

conseguinte, determinadas posições do Fisco contrárias ao exercício deste direito, 

podem ser julgadas violadora do direito de petição. 

Pela redação da multa isolada prevista no § 17, art. 74 da Lei 9.430 de 1996, 

imposta pela não homologação, percebe-se que os contribuintes nacionais se 

encontram inibidos de buscar a compensação, diante do caráter automático da 

imposição da multa isolada pela simples não homologação. 

A Constituição Federal estabeleceu a garantia ao devido processo legal, à 

ampla defesa e ao contraditório, nos termos dos incisos LIV e LV do art. 5º. Isso 

significa que nenhum cidadão poderá ser sancionado ou sofrer restrições de seus 

bens ou direitos sem que o ato punitivo observe um procedimento com garantias 

mínimas. 

Desse modo, o procedimento administrativo iniciado com o pedido de 

compensação deve prosseguir de acordo com as garantias relacionadas ao Processo 

Administrativo Fiscal, devendo sempre ser permitido o direito de apresentar razões 

fáticas e jurídicas em defesa de seus direitos, de modo a contraditar o Fisco. 

 

A ofensa ao direito constitucional de petição é manifesta pois o 
contribuinte é punido por simplesmente pleitear administrativamente a 
compensação tributária. Não há, na aplicação da multa, a 
diferenciação entre as situações em que o contribuinte age de boa ou 
má-fé. É evidente que, mesmo estando certo de possuir créditos 
líquidos e certos, se houver a possibilidade de que as autoridades 
fiscais venham a discordar da existência do referido direito creditório 
(em muitas ocasiões, porque o crédito é matéria controvertida nos 
tribunais administrativos e judiciais), o contribuinte se sentirá 
desencorajado a pleitear a compensação administrativa, mesmo que 
o seu pleito seja legítimo e de boa-fé (PEREIRA, 2020, p. 430-431). 

 

A norma em comento determinou uma punição sumária e automática, sem 

facultar ao contribuinte a oportunidade de demonstrar sua conduta de boa-fé antes da 

imposição da multa em comento. Ou seja, o contribuinte é punido pelo ato como se 

ilícito fosse desde a sua origem. 
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Hugo de Brito Machado Segundo, ao tratar do tema nos afirma que o problema 

é que mesmo o pedido formulado inteiramente de boa-fé, sem qualquer dolo, falsidade 

ou fraude, será sancionado com a multa de 50% pelo simples fato de ser considerado 

não homologado. Trata-se de autêntica punição pela prática de uma conduta que 

nenhuma lesão traz às disposições constitucionais protegidas pelo estabelecimento 

de multas tributárias. Aliás, a conduta tida por violadora, no caso, configura o autêntico 

exercício de um direito constitucional por parte do cidadão contribuinte (art. 5.º, XXXIV, 

“a”, da Constituição Federal), o qual, vale lembrar, não é assegurado apenas àqueles 

que formulam petições consideradas procedentes pela própria Administração Pública 

(MACHADO SEGUNDO, 2012, p. 69). 

A falta de proporcionalidade e a lesão ao direito de petição são observadas 

ainda no plano da hipótese de incidência da multa, pois independentemente do 

resultado da discussão a respeito da compensação, o fato é que já ocorre um efeito 

dissuasivo ao exercício do direito de petição (PEREIRA, 2020, p. 432).  

Da mesma forma, há situações em que o contribuinte, no pedido de 

compensação não homologado, apresentou bons indícios de que possuía o crédito e 

por alguma contingência na apuração fiscal, a Fazenda Pública não reconheceu seu 

direito. Assim, prever uma penalidade para uma conduta em relação a qual o 

contribuinte possui indícios fundados de ser portador de um direito representa violação 

ao princípio da boa-fé. 

Portanto, havendo razoabilidade a priori do pleito, resta manifesta a boa-fé do 

contribuinte, não podendo a multa, neste caso, alcançá-lo, sob pena de estimulá-lo a 

não exercer direitos em potencial de crédito perante a Administração Pública. Ou seja, 

a multa, neste caso, desestimula o direito de peticionar, discutir, pleitear direito 

creditório perante o Fisco, que, em diversos casos, poderia se revelar plenamente 

válido, a depender da interpretação conferida pelos tribunais administrativos e judiciais 

sobre o direito creditório em discussão (PEREIRA, 2020, p. 431). 

Por outro lado, entre as decorrências do direito constitucional de petição está o 

dever da administração pública de responder a petição de forma efetiva, pois não teria 

interesse um direito a pedido sem que pudesse ser dada resposta devidamente 

motivada. É atribuição da Fazenda Pública verificar o pleito do contribuinte e proferir 
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decisão motivada, somente se justificando a sanção nas situações em que for 

efetivamente reconhecida a ausência de boa-fé do contribuinte. 

Vale destacar, como feito anteriormente, que a sistemática da compensação é 

feita através do instituto do lançamento por homologação, dessa forma, a Fazenda 

Pública delegou aos contribuintes a tarefa de calcular e compensar seus próprios 

créditos e por isso, não pode impor uma multa automática. É preciso pressupor que 

os contribuintes estão agindo de boa-fé. 

Nessa perspectiva, verifica-se, na prática, que os contribuintes se encontram 

inibidos em buscar a compensação, diante da imposição automática da multa isolada 

pela simples não homologação de seu pedido, nos termos do § 17, art. 74, da Lei 

9.430/96. Portanto, reputamos inconstitucional tal medida por violar o direito 

constitucional de petição. 

 

5.4 A adequação ao princípio da vedação ao efeito de confisco 

 

Quando se pensa em definir limites quantitativos à aplicação das multas 

pecuniárias, especialmente delicado é o tema do confisco, apontado como limite 

máximo para a instituição de sanções (TAKANO, 2017, p. 45). 

É comum nas legislações federal, estadual e municipal, percentuais diversos 

para as multas, com tipificações definidas para cada espécie de acordo com a 

gravidade do ato praticado. Em alguns casos, o percentual representa parcela do valor 

do tributo, mas em outro chega a 200% ou 300%, resultando em um profundo debate 

sobre a constitucionalidade de tais penalidades pecuniárias (FERREIRA FILHO; 

DINIZ, 2017, p. 336). 

A Constituição de 1998, no art. 150, IV, determina como limitação ao poder de 

tributar a vedação à utilização do tributo com efeito de confisco. 

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 
IV - utilizar tributo com efeito de confisco. 
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Numa interpretação do dispositivo, poderia ser argumentado que a expressão 

“tributo” não abrangeria as penalidades pecuniárias, o que, como veremos não é tema 

pacífico na doutrina e jurisprudência. 

Duas posturas podem ser adotadas diante do dispositivo constitucional 

supracitado. Por um lado, há quem não aceite a aplicabilidade da regra do art. 150, IV 

para sanções tributárias, definindo os limites para as multas através de outros 

princípios constitucionais. Por outro lado, há quem defenda que a vedação ao efeito 

confisco se aplica também às multas tributárias. 

Na primeira corrente, defende Hugo de Brito Machado que a limitação do não 

confisco somente se aplica aos tributos, pois, constituindo-se como receita ordinária, 

são entendidos como um ônus suportável, que não demanda um sacrifício intolerável, 

enquanto que o mesmo raciocínio não pode ser aplicado às multas, que devem ser 

pesadas para atingirem a finalidade de dissuadir o infrator. Para o autor, o fundamento 

que impede a cominação de multas exorbitantes é o princípio da proporcionalidade 

(TAKANO, 2017, p. 45-46). 

Dentro da segunda corrente, Paulo Roberto Coimbra Silva, identificando que 

as normas tributárias são derivações do ius tributandi, afirma que se aplica às sanções 

tributárias os mesmos limites da tributação de forma geral, inclusive aquele que veda 

o efeito de confisco. Tal vedação impede tanto a imposição de multas exorbitantes, 

como a imposição de penas que excedam a capacidade econômica dos indivíduos 

(TAKANO, 2017, p. 46). 

O entendimento que tem prosperado é aquele que aceita a aplicação do 

princípio da vedação ao efeito de confisco também às multas tributárias. 

O Supremo Tribunal Federal tem precedentes aplicando às penalidades 

pecuniárias a exigência de proporcionalidade entre a pena e o ilícito praticado, 

empregando, inclusive a expressão “confiscatória” para denominar a penalidade que 

não o observa (MACHADO SEGUNDO, 2012, p. 71). 

 

O STF tem decidido que a vedação do efeito confiscatório se aplica 
tanto aos tributos propriamente, como às multas pelo descumprimento 
da legislação tributária, invocando o art. 150, IV, da CF em ambos os 
casos. Mas deve-se ter bem presente que os fundamentos da 
vedação, num e noutro caso, a rigor, são distintos. A vedação de efeito 
confiscatório na instituição ou majoração de tributos decorre 
diretamente do art. 150, IV, da Constituição; relativamente às multas, 
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da proporcionalidade das penas e do princípio da vedação do excesso 
(PAULSEN, 2019, p. 175-176). 

 

Em relação à multa isolada de 50% oriunda da não homologação do pedido de 

compensação, podemos enxergar a desproporção e o efeito de confisco na medida 

em que o contribuinte de boa-fé fica sujeito a ter seu patrimônio invadido por apenas 

exercer o direito constitucional de peticionar pela compensação de créditos. 

Dessa forma, uma sanção confiscatória não tem respaldo em nosso 

ordenamento jurídico, por mais necessário que seja o rigor da punição para 

desestimular a prática de novos ilícitos. É preciso distinguir sanções rigorosas de 

sanções confiscatórias. 

Caio Augusto Takano (2017, p. 47), tratando do tema nos informa que 

aplicando-se essa noção de “efeito de confisco” à matéria das sanções tributárias, 

verifica-se que uma penalidade confiscatória não se trata apenas de uma multa grave 

ou que onera de forma substancial o infrator, mas daquela que afeta o patrimônio do 

contribuinte com tal intensidade que atinge o seu mínimo vital, ou ainda, implica a 

impossibilidade da continuidade do exercício de sua atividade econômica. Logo, sobre 

ser manifestamente desproporcional, independentemente da situação que se 

verifique, não possui caráter preventivo ou reeducador, pois simplesmente tende a 

“destruir” o infrator e não o induz ao cumprimento das normas jurídicas, resultando em 

mero instrumento de vingança.  

É possível se concluir que uma multa com efeito confiscatório não guarda 

aderência com os princípios do Direito Tributário Penal e não promove o interesse 

público, seja por ter efeitos demasiadamente prejudiciais à atividade econômica dos 

indivíduos, seja por gerar uma punição extraordinária, que possivelmente não será 

cumprida.  

Por outro lado, em relação aos limites de imposição de multas tributárias, a 

definição do que é ou não confiscatório, deve ser valorada à luz da operacionalização 

dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade da norma, e não apenas 

mediante juízos objetivamente preestabelecidos de valoração da gravidade da 

infração tributária (ÁVILA, 2019, p. 352). 

Portanto, no presente caso, a multa isolada de 50% pela não homologação do 

pedido de compensação, presente no § 17, art. 74, da Lei 9.430/96, configura-se um 
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tipo de confisco estatal, pois ao pleitear seu direito creditório, mesmo o contribuinte 

de boa-fé sofrerá uma penalização desproporcional e injustificada. 

 

5.5 A adequação a vedação da sanção política 

 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nos informa que o Estado não 

pode se valer de meios indiretos de coerção, transformando-os em instrumentos de 

acertamento da relação tributária, gerando graves restrições ao exercício da atividade 

empresarial e constrangendo o contribuinte ao cumprimento das obrigações tributárias 

(PAULSEN, 2019, p. 295). 

O postulado da proporcionalidade em conjunto com o princípio da proibição de 

efeito confisco são invocados para a proibição das chamadas sanções políticas. 

Ambos têm também aplicação, inclusive, para que se permita ao legislador ponderar 

a gravidade da infração e graduá-las conforme a necessidade (SCHOUERI, 2019, p. 

813). 

Desse modo, as sanções políticas atingem frontalmente a aplicação de 

princípios protegidos constitucionalmente, como a ampla defesa, o contraditório e o 

devido processo legal, além de converter o poder coercitivo do Estado em poder de 

coação indireto, uma vez que invade o patrimônio do particular ou limita o exercício 

de determinada atividade. E por isso, ofendem princípios constitucionalmente 

consagrados (FALCÃO, 2018, p. 09). 

Discrepa das finalidades da Constituição a sanção política, com objetivo de 

cobrar indiretamente tributos, interpretada como uma medida coercitiva de 

recolhimento do crédito tributário que restrinja direitos fundamentais dos contribuintes 

devedores de forma desproporcional e irrazoável (PAULSEN, 2019, p. 296). 

Nesse sentido, o § 17, do art. 74, quando estabelece multa isolada de 50% pela 

simples não homologação, repele importantes garantias constitucionais e permite que 

o Estado, por meios irregulares, force seus contribuintes ao pagamento de tributos ao 

restringir seus direitos creditórios. 

O tema gera ainda mais repercussões quando as chamadas sanções políticas 

se chocam com o princípio da livre-iniciativa ou quando restringem o livre exercício 

profissional. Tal sanção deveria desencorajar comportamentos contrários ao 
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ordenamento jurídico, mas serve, na prática para promover a cobrança de tributos 

(SCHOUERI, 2019, p. 806). 

Schubert de Farias Machado (2004, p. 460), ao tratar do assunto, dispõe que o 

cerceamento do direito de defesa destaca-se como um dos principais problemas 

ligados às sanções políticas. Diante de uma cobrança indevida de tributos, o 

ordenamento deve garantir ao contribuinte os meios para apontar as ilegalidades. 

Todavia, diante de uma sanção política, a única opção disponibilizada é a 

regularização da pendência, que na maioria das vezes se resume no recolhimento de 

tributos. 

Nessa perspectiva, verifica-se que a multa em comento impôs uma punição 

sumária e automática, sem possibilitar ao contribuinte a oportunidade de demonstrar 

sua conduta de boa-fé antes da imposição da multa. Ou seja, o contribuinte é punido 

pelo ato antes mesmo de ter a oportunidade de se manifestar. 

As sanções políticas devem ser excluídas e se forem adotadas devem ser 

invalidadas por inconstitucionalidade. Mas nem todas as sanções, vale lembrar, são 

políticas. A condição de contribuinte inadimplente, por exemplo, gera restrições que 

não se mostram desproporcionais nem violadoras (PAULSEN, 2019, p. 295). 

 Por fim, partindo do pressuposto de que a regulamentação e as limitações 

impostas ao direito de compensar não podem inviabilizar o próprio exercício do direito 

sob pena de desrespeito aos objetivos do art. 170 do CTN, podemos concluir que a 

imposição de uma multa desarrazoada além de ferir o contribuinte de boa-fé e inibir 

os contribuintes de buscarem seus créditos através da compensação, também 

representa uma sanção política, na medida em que fere desproporcionalmente os 

contribuintes alcançados pela multa. Desse modo, força-se o contribuinte a realizar o 

pagamento dos tributos devidos à Fazenda Pública, atropelando o direito de 

compensar. 

 Portanto, a partir do que foi visto, pode-se afirmar que a aplicação da multa 

isolada de 50% pela não homologação pode ser considerada inconstitucional por 

representar, na prática, um tipo de sanção política. 

 

 

 



49 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho tivemos a oportunidade de revisar as noções básicas 

a respeito do instituto da compensação no Direito Tributário brasileiro. Vimos que o 

legislador não tem absoluta autonomia para regular a compensação, uma vez que 

esta tem base nos princípios constitucionais e deve se manter conforme os princípios 

da proporcionalidade e da isonomia tributária. 

Verificou-se, igualmente, que o direito a compensação apenas nasce a partir 

do seu estabelecimento através de lei ordinária no âmbito da administração de cada 

ente federativo e que as sanções aplicadas pela Fazenda Pública são um meio para 

atingir fins constitucionalmente protegidos, a exemplo da isonomia e da capacidade 

contributiva. Nessa perspectiva, coibir o abuso do direito de compensar é um fim 

legítimo, mas deve estar fundamentado na presunção de que o contribuinte agiu de 

boa-fé. 

Já em relação à questão das multas tributárias, a literatura analisada nos 

indicou que tais penalidades previstas na legislação tributária deverão buscar 

finalidades especificamente intencionadas pelo ordenamento jurídico. Isto é, as 

limitações e as multas aplicáveis ao instituto da compensação devem se conformar 

com as demais finalidades igualmente prestigiadas pelo ordenamento jurídico e não 

podem lesionar demasiadamente o contribuinte sob pena de aniquilar o próprio 

propósito do instituto da compensação. 

Nessa perspectiva, quando do estudo das sanções pela não homologação do 

pedido de compensação vimos que o contribuinte está sujeito a muitos riscos que o 

colocam em uma posição temerária, surgindo uma extraordinária insegurança jurídica. 

Como todo meio utilizado na consecução de um fim, a sanção tributária deve ser 

adequada, necessária e proporcional em sentido estrito para a concretização dos 

princípios sob os quais se fundamenta. 

Tivemos a oportunidade de observar, da mesma forma, que existe uma 

tendência vivenciada não apenas pelo ordenamento jurídico pátrio, mas também por 

sistemas jurídicos de outros países, de delegar ao contribuinte determinadas 

atribuições de contabilização e declaração de tributos e, desse modo, concluímos que 
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tal delegação não pode ser feita sem observar o princípio da cooperação e sem 

homenagear a boa-fé dos contribuintes. 

Concomitantemente, quando da análise especificamente da multa isolada de 

50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de 

compensação não homologada prevista no § 17, art. 74 da Lei 9.430 de 1996, 

verificamos que, embora a finalidade da instituição desta multa tenha sido a de punir 

os casos de abuso do direito de compensar, tal dispositivo não fez diferenciação entre 

os contribuintes que agem de boa-fé e os que agem de má-fé. O critério para aplicação 

da multa é absolutamente objetivo, bastando ter o pedido de compensação declarado 

não homologado. Esta ausência de critérios subjetivos fere o princípio da isonomia 

tributária, uma vez que dá o mesmo tratamento a todos os contribuintes que têm seu 

pedido reputado não homologado. 

No mesmo sentido, identificamos ofensa ao direito constitucional de petição por 

parte da multa isolada, pois o contribuinte é punido pelo simples exercício do seu 

direito de pleitear administrativamente em prol da compensação tributária. Verificou-

se, portanto, que mesmo possuindo créditos líquidos e certos, se houver possibilidade 

de que as autoridades fiscais discordem da legitimidade do referido crédito, o 

contribuinte se sentirá desencorajado para pleitear seu direito.  

Por fim, foi possível se concluir que tal multa opera efeitos confiscatórios e não 

guarda aderência com os princípios do Direito Tributário Penal e não promove o 

interesse público, seja por ter efeitos demasiadamente prejudiciais à atividade 

econômica dos indivíduos, seja por gerar uma punição extraordinária, que 

possivelmente não será cumprida. 

Por todo o exposto, constatamos que a multa isolada de 50% aplicável pela não 

homologação da compensação tributária revela-se inconstitucional, visto que fere 

diversos princípios Constitucionais. 

Por fim, partindo-se do entendimento de que a tributação é uma relação que 

envolve o cidadão e a sociedade, ações fiscais mais transparentes com a finalidade 

de não apenas punir quem desrespeitou as obrigações tributárias, mas também de 

fazer entender as falhas, ajudam a criar um ambiente de segurança, pois o contribuinte 

passa a ser visto como parte de um todo. 
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