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RESUMO 

 

 

Trata das sanções políticas em Direito Tributário, compreendidas como práticas 
oblíquas tendentes a coagir o contribuinte ao pagamento de tributos. Aborda a 
possibilidade e limitação da aplicação de sanções em matéria tributária. Analisa as 
sanções políticas à luz dos princípios constitucionais delimitadores da atividade 
sancionatória estatal. Investiga a ocorrência de sanções políticas na legislação 
cearense, demonstrando a sua ilegitimidade. 
 

Palavras-chave: Sanções políticas. Legislação cearense.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

 

Trata de las sanciones políticas en Derecho Tributario, comprendidas como 
prácticas oblicuas tendentes a coaccionar el contribuyente a pagar tributos. Aborda 
la posibilidad y limitación de la aplicación de sanciones tributarias. Analiza las 
sanciones políticas de acuerdo con los principios constitucionales delimitadores de la 
actividad sancionatoria del Estado. Investiga la existencia de sanciones políticas en 
la legislación cearense, demostrando su ilegitimidad.  
 

Palabras-clave: Sanciones políticas. Legislación cearense. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O estudo que ora se apresenta visa a examinar o fenômeno sancionatório no 

Direito Tributário, mais especificamente aquelas sanções denominadas “políticas”, 

que se prestam unicamente a compelir o contribuinte a pagar tributos através da 

imposição de restrições ilegítimas. 

 

 Levando a pesquisa mais adiante, procurou-se também investigar a 

ocorrência de sanções políticas particularmente no Estado do Ceará, tomando como 

parâmetro de análise a legislação estadual referente ao ICMS, notadamente a Lei 

Estadual n. 12.670/1996, que disciplina o ICMS no Ceará, e o Decreto Estadual n. 

24.569/1997, que regulamenta a mencionada Lei, sendo também conhecido como o 

Regulamento cearense do ICMS (RICMS). Desse modo, dividiu-se o estudo em três 

partes bem definidas. 

 

 A primeira parte é dedicada a assentar importantes noções acerca da 

atividade sancionatória do Estado em matéria tributária, estabelecendo os conceitos 

de sanção e infração tributária, além de tratar das espécies de sanções tributárias e 

os limites constitucionais à aplicação das mesmas. 

 

 A segunda parte se destina propriamente à compreensão das sanções 

políticas no Direito Tributário. Para tanto, inicialmente formulou-se o seu conceito, 

enfatizando o problema da terminologia utilizada. A seguir, considerações foram 

tecidas sobre a atuação dos sujeitos da relação tributária, e os excessos nela 

eventualmente verificados. Além disso, tem-se a imprescindível apreciação das 

sanções políticas à luz dos princípios constitucionais delimitadores da atividade 

sancionatória da Administração Fazendária. 

 

 Por sua vez, a derradeira parte da pesquisa objetiva examinar algumas das 

espécies de sanções políticas com enfoque direto na legislação tributária estadual 

pertinente ao ICMS, destacando o posicionamento da doutrina e da jurisprudência 

atinente de cada uma delas, especialmente o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado do Ceará. Nesse contexto, intentou-se estudar o assunto a partir de uma 
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abordagem crítica acerca do problema, diferenciando aquelas práticas que 

realmente configuram meios oblíquos de cobrança de tributos de outras que, 

malgrado se queira rotulá-las de sanções políticas, não ostentam essa qualidade.    

 

 Finalmente, ao desenvolvimento, segue-se a apresentação das conclusões 

extraídas sobre o tema.   
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1. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS 

 

1.1 Conceito de sanção jurídica 

 

 Elemento essencial à compreensão do tema posto à análise, mostra-se 

imprescindível definir inicialmente o que seja uma sanção jurídica. 

 

 As normas que compõem determinado ordenamento jurídico existem para 

serem cumpridas,1 efetivadas na realidade prática; não são, portanto, meras 

orientações ou aconselhamentos dirigidos a seus destinatários. Com efeito, todas 

elas reclamam obediência, de modo a possibilitar a coexistência harmoniosa entre 

os indivíduos. 

 

 Ocorre que os preceitos normativos nem sempre são respeitados, ou seja, há 

situações em que a prestação esperada (aquilo que deveria ser) não se verifica. 

Nesses casos, surge a necessidade de se garantir o cumprimento da norma não 

observada, o que se faz através da aplicação de uma sanção jurídica concretizada 

“mediante a interferência de uma força exterior, que é o poder social 

institucionalizado”.2 

 

 A sanção forma parte da estrutura da norma jurídica, cuja essência consiste 

em juízo disjuntivo. Realmente, é predominante o entendimento acerca da natureza 

disjuntiva da norma jurídica, que se expressa da seguinte forma: dada a situação 

fática, deve ser a prestação, ou dada a não-prestação, deve ser a sanção.3 Diante 

disso, vislumbra-se na sanção uma conseqüência advinda do não cumprimento de 

determinado comando normativo. 

 

 Analisando a definição formulada, verifica-se que a sanção se refere 

unicamente a uma conseqüência desfavorável ao agente que não realizou a 

prestação estabelecida na norma. No entanto, significativa parcela da doutrina 

                                                 
1 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito , 26. ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 72.  
2 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da Norma Jurídica , 6. ed., São Paulo: Malheiros, 2006, p. 162. 
3 A primeira parte do enunciado exterioriza a denominada norma primária (endonorma, no dizer de 
Carlos Cossio), enquanto que a segunda expressa a norma secundária (chamada de perinorma pelo 
jurista argentino). 



12 
 

defende que a sanção, inobstante poder representar uma penalidade àquelas 

condutas destoantes do preceito normativo, também pode se traduzir em prêmio, 

recompensa decorrente da conduta que supera a esperada ou desejada na norma 

jurídica.4  

 

Os estudiosos que advogam a existência das chamadas sanções premiais5 o 

fazem afirmando, em síntese, ser equivocada a concepção de sanção unicamente 

como penalidade ou exigência de cumprimento forçado da prescrição normativa. 

Sendo assim, asseveram que ela não se restringe a desestimular a conduta 

indesejada, mas também a incentivar e recompensar aquela que vai além do 

ordinariamente esperado.6 Diante disso, tratam da sanção como uma conseqüência, 

favorável ou desfavorável, oriunda da conduta adotada pelo sujeito (observância ou 

não do preceito normativo). 

 

  É indubitável que a ordem jurídica, antes de prever penalidades, deve primar 

pelo incentivo ao cumprimento voluntário das normas (e nem precisa ser 

necessariamente uma prestação “a mais”; basta a prestação normal), ou seja, muito 

melhor que reprimir as condutas indesejadas é estimular e recompensar o ato 

meritório. Todavia, não parece correto afirmar-se a existência das sanções premiais, 

pois sanção e prêmio são institutos que não se confundem. 

 

 De fato, como bem leciona Hugo de Brito Machado, o prêmio (diferentemente 

da sanção), “não integra a estrutura elementar da norma jurídica, mas reside em 

outra norma, na qual figura como prestação”.7 Em outras palavras: o prêmio é 

                                                 
4 Discorrendo sobre o assunto, Arnaldo Vasconcelos esclarece que, diante de uma exigência jurídica, 
três são as condutas possíveis: a normal, a anormal e a sobrenormal. A primeira diz respeito ao 
cumprimento voluntário do comando normativo. A segunda refere-se à inobservância do mesmo. Já a 
terceira acena para uma prestação que ultrapassa aquilo que ordinariamente é estabelecido a todos. 
(Teoria da Norma Jurídica , 6. ed., São Paulo: Malheiros, 2006, p. 162)  
5 Entre os quais se incluem Miguel Reale e Álvaro Melo Filho, por exemplo. 
6 Exemplo desse estímulo (reiteradamente lembrado pela doutrina) é o desconto concedido ao 
contribuinte quando este paga o tributo (IPTU, v.g.) antes da data prevista para seu recolhimento. 
7 MACHADO, Hugo de Brito. Teoria das Sanções Tributárias. In: Sanções Administrativas 
Tributárias , Hugo de Brito Machado (coord.), São Paulo: Dialética; Fortaleza: ICET (co-edição), 
2004, pp. 161-162.  
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prestação advinda de conduta antecedente ensejadora do mesmo.8 E conclui o 

citado autor: 

 

Além do mais, considerar-se o prêmio como uma espécie de sanção não 
propicia nenhuma vantagem para a teoria da sanção. O conceito de sanção 
não ficará melhor sistematizado. Não se relacionará mais adequadamente 
com os demais conceitos que compõem a teoria da sanção. Pelo contrário, 
considerar-se o prêmio como uma espécie de sanção provoca dificuldades 
na sistematização dos conceitos que integram a teoria da sanção.9  

 

Sendo assim, rejeita-se a visão dúplice da sanção jurídica (punitiva e premial), 

bem como a alusão às chamadas sanções positivas e negativas, uma vez que esta 

distinção mais complica que elucida o entendimento acerca do tema. 

 

1.2 Infração e sanção em matéria tributária 

 

 Como visto, as normas jurídicas demandam observância, respeito, 

cumprimento. Contudo, isso não quer dizer que as prescrições nelas inseridas não 

poderão ser desrespeitadas; seguramente poderão, mas o descumprimento do 

comando trará conseqüência desfavorável ao agente. A possibilidade de 

inobservância, em última análise, acompanha a norma jurídica, que, no intuito de 

não ficar só no papel, reveste-se de garantias contra o descumprimento, que são as 

sanções.10 

 

 Sendo assim, é possível definir sanção tributária como uma conseqüência 

desfavorável cominada ao agente que inobservou preceito de natureza tributária, 

podendo ser aplicada em virtude da não prestação (pagamento) de um tributo ou 

mesmo o descumprimento de obrigação acessória. Ademais, essa conduta ilícita do 

agente (ação ou omissão) que vai de encontro ao direito e conseqüentemente dá 

ensejo à aplicação da sanção denomina-se infração.11 

 

                                                 
8 Pode-se argumentar, ainda, que a conduta que dá azo ao prêmio se encontra na endonorma, 
enquanto que a ensejadora da sanção está na perinorma.   
9 MACHADO, Hugo de Brito. Teoria das Sanções Tributárias. In: Sanções Administrativas 
Tributárias , Hugo de Brito Machado (coord.), São Paulo: Dialética; Fortaleza: ICET (co-edição), 
2004, p. 162. 
10 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito , 26. ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 72. 
11 AMARO, Luciano da Silva. Direito Tributário Brasileiro , 12. ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p. 432.    
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A respeito do tema, preciosa e irretocável é a síntese elaborada por Paulo de 

Barros Carvalho acerca da correta compreensão das sanções e infrações, 

afirmando: “Estudar as infrações é pesquisar o suposto das regras sancionatórias, 

assim como indagar sobre as sanções é analisar o conseqüente daquelas 

normas”.12  

 

 Verifica-se, então, que o pressuposto para a aplicação de uma sanção 

tributária reside na prática anterior de uma infração tributária consistente em ação ou 

omissão que, de forma direta ou indireta, implique em descumprimento dos deveres 

jurídicos previstos em normas pertinentes ao Direito Tributário.13 

 

1.3 Espécies de sanções tributárias 

 

 No plano ontológico, sabe-se que inexiste distinção substancial entre os 

diversos ilícitos, sejam administrativos, penais, tributários, civis etc.14 Inobstante, em 

Direito Tributário, a doutrina tradicionalmente costuma classificar as sanções 

resultantes da prática de ilícitos tributários em duas categorias: as penais tributárias 

e as administrativas tributárias. 

 

 As sanções penais tributárias são cominadas àquelas condutas infracionais 

que o legislador entendeu lesarem de forma mais intensa a ordem jurídica, recaindo 

sobre elas uma maior reprovabilidade social; são conseqüências decorrentes da 

prática dos denominados crimes tributários, definidos, e.g., na Lei n. 8.137/90.15 

Além disso, no que se refere à competência legislativa para a previsão de sanções, 

nota-se ser privativa da União a competência para estabelecer sanções criminais 
                                                 
12 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário , 17. ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 
517. 
13 CARVALHO, Paulo de Barros. Op. cit. , p. 509. Em adição, vale ressaltar que a própria Lei que 
disciplina o ICMS no Estado do Ceará (Lei Estadual n. 12.670/96) também traz o conceito de 
infração, definindo-a no art. 117 como “toda ação ou omissão, voluntária ou não, praticada por 
qualquer pessoa, que resulte em inobservância de norma estabelecida pela legislação pertinente ao 
ICMS”. 
14 Cf., por todos, AMARO, Luciano da Silva. Direito Tributário Brasileiro , 12. ed., São Paulo: 
Saraiva, 2006, p. 433. 
15 É preciso ressalvar, todavia, que a definição de determinada conduta como crime decorre do juízo 
valorativo feito pelo legislador, que pode modificar seu entendimento. A propósito, é pertinente a 
observação de Anderson Furlan, que diz: “Em termos de escolhas legislativas, o que hoje representa 
um mero ilícito administrativo-tributário amanhã poderá vir a ser um ilícito penal, e vice-versa”. 
(Sanções Penais Tributárias. In: Sanções Penais Tributárias , Hugo de Brito Machado (coord.), São 
Paulo: Dialética; Fortaleza: ICET (co-edição), 2005, p. 15)  
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(CF/88, art. 22, inciso I), enquanto que as sanções administrativas podem ser 

previstas tanto pela União, como pelos Estados e Municípios, tudo de acordo com a 

competência tributária do ente.16 Já quanto à aplicação das sanções, é cediço que 

só a autoridade judiciária pode cominar as de natureza penal, que devem ser 

individualizadas (incidir sobre a pessoa do infrator), ao passo que as administrativas 

podem ser aplicadas no âmbito da própria Administração. 

 

 Resumindo a questão, Carlos César Sousa Cintra estabelece as principais 

notas distintivas entre as sanções em matéria tributária, a saber: a) as sanções 

administrativas, em princípio, são aplicadas por autoridade administrativa, 

independentemente de prévio pronunciamento do Judiciário, enquanto que as 

sanções penais só podem ser cominadas pela autoridade judiciária competente; b) a 

competência legislativa para definir sanções administrativas atinentes a determinado 

tributo é do ente titular da competência para instituir a exação, ao passo que, em se 

tratando de sanções penais, cabe privativamente à União dispor sobre as mesmas; 

c) as sanções administrativas submetem-se, em regra, ao chamado regime jurídico 

típico do Direito Administrativo e Tributário, enquanto que as sanções penais são 

informadas pelas regras e princípios norteadores do Direito Penal; e d) quanto ao 

conteúdo, percebe-se que as sanções administrativas atingem primordialmente o 

patrimônio do infrator (penalidades pecuniárias, v.g.), e as sanções penais recaem 

precipuamente sobre a pessoa do criminoso (pena privativa de liberdade, por 

exemplo).17    

 

 Questionamento interessante diz respeito à possibilidade ou não de 

cumulação de sanções tributárias penais e administrativas para o mesmo ilícito. A 

doutrina, em geral, admite essa possibilidade, ressaltando a chamada autonomia 

das instâncias, razão pela qual a cominação de sanção na esfera penal não elimina 

a possibilidade de punição também na seara administrativa, sem que isso 

caracterize bis in idem. Entretanto, a cumulação de sanções tributárias, se admitida 

de forma irrestrita a todos os casos, poderá resultar em medida desarrazoada, ou 

                                                 
16 No Ceará, por exemplo, o legislador estadual dedicou um capítulo inteiro da Lei n. 12.670/96 para 
tratar das infrações e penalidades relativas ao ICMS (Capítulo XIII da Lei, arts. 117 e ss).  
17 CINTRA, Carlos César Sousa. Reflexões em torno das Sanções Administrativas Tributárias. In: 
Sanções Administrativas Tributárias , Hugo de Brito Machado (coord.), São Paulo: Dialética; 
Fortaleza: ICET (co-edição), 2004, pp. 58-59. 
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seja, a punição ao infrator, em determinadas ocasiões, poderá ser mais severa do 

que aquela efetivamente reclamada em face do ilícito cometido. Nessa linha 

argumentativa, anota Schubert de Farias Machado: 

 

Em nosso ordenamento não existe uma coordenação legislativa que permita 
a individualização da pena partindo-se de um mesmo diploma de lei. Assim, 
devemos considerar todo o ordenamento, de modo a se evitar a aplicação 
isolada de penas que, somadas, possam levar a uma inadmissível 
exacerbação da punição aplicada em face do cometimento de um único 
ilícito. 
 
Por isso, entendemos que se uma conduta tipificada na lei vier também a 
resultar na aplicação de uma outra pena, prevista em outra lei, as duas 
devem ser examinadas em conjunto e aplicadas de forma a não configurar 
uma punição desproporcional ao ilícito cometido.18  
 

 Destarte, não se rejeita a possibilidade de cumulação de sanções tributárias, 

mas adverte-se que há de ser feita de forma razoável, pois, constatando-se que 

lesão à ordem jurídica já foi suficientemente corrigida através da aplicação de uma 

delas, não se deverá aplicar outra em adição. 

    

1.4 Sanções tributárias e a necessidade de compatib ilização com a ordem 

constitucional de 1988 

 

1.4.1 Supremacia constitucional 

 

A Constituição Federal de 1988 assume inquestionável posição de destaque 

no ordenamento jurídico brasileiro. Com efeito, é no texto constitucional que se 

encontram os alicerces estruturantes de toda a ordem jurídica pátria, ordem esta 

assentada na dignidade da pessoa humana, no princípio democrático, na necessária 

limitação do poder estatal e conseqüente afirmação e proteção dos chamados 

direitos fundamentais.  

 

  Assim, tem a Constituição indiscutível supremacia frente aos outros diplomas 

normativos que compõem o ordenamento, sejam eles leis (ordinárias ou 

complementares), decretos regulamentares, instruções normativas, portarias etc. 

Desse modo, todos esses diplomas precisam guardar compatibilidade com os 

                                                 
18 MACHADO, Schubert de Farias. Sanções Penais Tributárias. In: Sanções Penais Tributárias , 
Hugo de Brito Machado (coord.), São Paulo: Dialética; Fortaleza: ICET (co-edição), 2005, p. 583.   
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preceitos constitucionais, devem buscar no texto constitucional seu fundamento de 

validade (e legitimidade). A Constituição Federal de 1998, em última análise, espraia 

sua força normativa por todos os recantos do sistema jurídico, demandando 

observância a seus postulados quando da edição de qualquer espécie normativa.  

 

Por outro lado, o respeito à Constituição não deve existir apenas quando da 

edição de diplomas normativos, mas também no momento da interpretação e 

aplicação dos mesmos. Daí falar-se ser a Constituição também vetor interpretativo. 

Sendo assim, ao analisar o caso concreto, necessita o julgador resolver a 

controvérsia de forma condizente com o texto constitucional, motivando a decisão, 

por exemplo (CF/88, art. 93, inciso IX). Outrossim, ao praticar determinado ato 

administrativo, deve o administrador atentar para o que diz a Lei Maior, respeitando 

tanto aqueles princípios explícitos atinentes à atividade administrativa (CF/88, art. 

37, caput) como também os implícitos (e.g., supremacia do interesse público e 

razoabilidade). 

 

 Percebe-se, então, a importância e supremacia ostentada pela vigente 

Constituição Federal, uma vez que ela é o ponto de referência para todo o 

ordenamento, é a trilha que todo agente público deve seguir a fim imprimir à sua 

atividade o caráter de legitimidade. 

 

1.4.2 Limites constitucionais à aplicação de sanções tributárias 

 

 Em se tratando da relação entre Fisco e contribuinte, preocupou-se o 

legislador constitucional em tutelar o segundo em face das possíveis arbitrariedades 

ou excessos advindos das exigências tributárias por parte do Estado. De fato, a 

vigente Constituição Federal trouxe uma seção inteira dedicada a estabelecer limites 

ao poder estatal de instituir e exigir o pagamento de tributos, tamanha a relevância 

dada ao tema.19 

 

 Assim, se por um lado a Lei Maior prevê a obrigatoriedade de o cidadão 

contribuir patrimonialmente para a consecução dos fins colimados pelo Estado, de 

                                                 
19 Título VI, Capítulo I, Seção II da Lex Legum – intitulada “Das Limitações ao Poder de Tributar”. 
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outra parte tem-se a constatação óbvia de que essa entrega de patrimônio há de ser 

feita dentro de balizas muito bem definidas, de modo a não violar aqueles direitos 

ditos fundamentais que a própria Constituição declara e garante. 

 

 Essas limitações ao poder tributante são indubitavelmente pertinentes, tendo 

em vista que, no bojo das relações tributárias, não raro o Fisco comete excessos na 

atividade de constrição patrimonial decorrente da exigência do pagamento de 

tributos. Diante disso, não poderia mesmo o cidadão-contribuinte ficar 

completamente à mercê das ingerências (nem sempre legítimas) fiscais, razão pela 

qual determinou o legislador constituinte que a tributação fosse pautada pelos 

ditames da legalidade, igualdade, irretroatividade, anterioridade, proibição de 

confisco, liberdade de tráfego, entre outros. 

 

 Todas essas regras limitativas convergem para a consecução de objetivo 

maior: ultrapassar a visão apenas jurídica da relação tributária, vislumbrando-se nela 

também a idéia de cidadania e justiça tributária. Os sujeitos dessa relação devem 

agir com lealdade recíproca, pois, da mesma forma que o Estado tem o poder-dever 

de retirar do patrimônio dos contribuintes os recursos para alcançar os fins que a 

própria Constituição Federal a ele estabeleceu como deveres (saúde, educação, 

moradia, segurança etc), os contribuintes, que transferem esses recursos ao Estado, 

igualmente são titulares de direitos que demandam respeito, apresentando-se ora 

como limitações negativas ora como exigências positivas frente ao Estado. Assim, 

além da denominação “contribuinte” ao sujeito passivo da relação tributária, 

intensifica-se hodiernamente a utilização da adjetivação “cidadão” acompanhando a 

palavra, resultando na expressão, carregada de significação, “contribuinte-cidadão”. 

Sobre a cidadania tributária, faz-se imprescindível destacar a lição de Denise 

Lucena Cavalcante: 

 

O cidadão-contribuinte e o Estado, ambos com responsabilidades e direitos 
recíprocos, estando sob a égide da lei, devem agir com transparência, 
eficiência, legalidade, celeridade – enfim, sempre buscando otimizar suas 
ações em prol do melhor da sociedade. 
 
Dos vários papéis exercidos por ambos destacam-se, na presente análise, o 
do Estado nas funções de arrecadação, fiscalização e controle dos tributos; 
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e o do cidadão-contribuinte como colaborador das atividades fiscais e 
responsável pelo pagamento dos tributos.20        

 

 A relação Fisco-contribuinte, portanto, não se resume ao mero recolhimento 

de tributos; ela enseja, ao revés, implicações muito mais complexas. Diz-se isso 

porque, além de poder instituir e exigir tributos, o Estado ainda exerce poder 

fiscalizatório sobre o contribuinte a fim de averiguar se a exação foi efetivamente 

satisfeita. Se ficar constatado que o contribuinte não realizou a prestação dele 

esperada (cumprimento de obrigação principal ou acessória), então terá lugar a 

aplicação de uma sanção tributária, que pode consistir na reposição da situação 

desejada pelo direito (por intermédio da execução coercitiva da obrigação 

descumprida), na reparação do dano causado (prestação indenizatória) ou na 

punição (penalidade) incidente sobre a conduta ilícita.21  

 

 No entanto, a cominação dessas (e de quaisquer outras) sanções precisa ser 

feita em concordância com os preceitos constitucionais, ou seja, necessita se ater 

aos limites contidos no texto supremo. Acontece que em matéria de sanções 

tributárias, vê-se que a Constituição Federal, apesar de ser diploma extremamente 

analítico e minucioso, não trouxe regramento explícito no sentido de demarcar o 

poder sancionatório estatal. Em virtude dessa situação, “não raro as sanções são 

impostas sem nenhum limite, ora atingindo montante confiscatório, ora restringindo 

direitos que tornam inviáveis o exercício das liberdades fundamentais básicas, como 

a livre iniciativa”.22 

 

 De fato, um dos pontos marcantes da Constituição Federal de 1988 é 

justamente seu caráter analítico, ou seja, o texto fundamental brasileiro é extenso, 

detalhista, e por vezes supérfluo, versando sobre temas que a rigor não precisariam 

ser constitucionalizados, já que poderiam perfeitamente estar dispostos em 

legislação infraconstitucional.23 Ao que parece, vigora o entendimento de que os 

                                                 
20 CAVALCANTE, Denise Lucena. Crédito Tributário – a Função do Cidadão-Contribuinte na 
Relação Tributária, São Paulo: Malheiros, 2004, pp. 31-32. 
21 AMARO, Luciano da Silva. Direito Tributário Brasileiro , 12. ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p. 432. 
22 DIAS, Eduardo Rocha; SIQUEIRA, Natercia Sampaio. Sanções Administrativas Tributárias: uma 
Tentativa de Enquadramento Constitucional. In: Sanções Administrativas Tributárias , Hugo de 
Brito Machado (coord.), São Paulo: Dialética; Fortaleza: ICET (co-edição), 2004, p. 123.  
23 Uma análise atenta da Lei Maior brasileira revela bem essa realidade, pois o legislador constituinte, 
inobstante tratar de questões que realmente precisam figurar no texto constitucional (forma de 
governo, organização do poder, distribuição de competências etc), aborda também outras (normas 
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comandos normativos, para serem cumpridos, necessitam primeiro ser 

constitucionalizados, como se a presença expressa no texto supremo fosse 

condição para a observância da norma. Essa característica, muito presente no 

constitucionalismo moderno, evidencia o que alguns estudiosos chamam de 

totalitarismo constitucional.24 Daí surge a necessidade de inserir uma gama imensa 

de preceitos no corpo da Constituição através de sucessivas emendas para adequá-

la à vida social em constante mudança, tornando-a um diploma cuja concretização 

prática é quase impossível. 

 

 Sem embargo dessa concepção tendente a condicionar o cumprimento de 

normas à sua constitucionalização prévia, a melhor compreensão da Constituição 

Federal deve continuar sendo aquela que vislumbra no texto supremo uma 

dinamicidade imanente, um diploma que vai muito além daquilo que nele está 

expressamente dito. Intenta-se, por conseguinte, demonstrar que, especificamente 

na seara do Direito Tributário (e apesar de não haver regulamentação expressa), 

existem, sem dúvida alguma, limites constitucionais a serem observados quando da 

aplicação de qualquer sanção tributária, seja penal ou administrativa. 

 

 Destarte, ao impor-se uma sanção tributária ao contribuinte, tanto o 

magistrado (no caso de sanção penal) como o agente da Administração Fazendária 

(na hipótese de sanção administrativa) necessitam fazê-lo respeitando, entre outros, 

os preceitos constitucionais limitativos consistentes na legalidade, isonomia, 

proporcionalidade, vedação de confisco, devido processo legal, entre outros. 

 

                                                                                                                                                         
sobre educação, tecnologia, desporto, por exemplo) que não fariam falta acaso não fossem 
constitucionalizadas. 
24 Cf., nesse sentido, BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada . 7. ed., São Paulo: 
Saraiva, 2007, pp. 16-18, que faz pertinentes anotações sobre o assunto. Ademais, igualmente 
procedente a afirmação do autor quando diz que essa tendência de transformar as constituições em 
diplomas analíticos (detalhistas) teve como precursora a Constituição de Weimar, aduzindo, também, 
que a partir daquele momento solidificou-se a idéia segundo a qual “nada escaparia à órbita 
constitucional, formando-se a cultura do constitucionalismo exacerbado, erigido sob a máxima: 
‘Coloca-se primeiro na constituição, para depois se cumprir’.” (Op. cit. , p. 17).  
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2. SANÇÕES POLÍTICAS EM DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

2.1 Conceito 

 

 As sanções políticas podem ser conceituadas como expedientes 

inconstitucionais de que se vale a Administração Fazendária para forçar o 

contribuinte a pagar o tributo que se supõe devido. Nesse contexto, vislumbra-se 

nessas práticas uma espécie de “reforço” ilegítimo utilizado pelo Fisco a fim de 

garantir o recolhimento mais célere e eficiente de tributos.  

 

Sempre atento às questões relativas ao Direito Tributário pátrio, Hugo de Brito 

Machado estabelece de maneira precisa a noção acerca das sanções políticas, 

lecionando: 

 

Prática antiga, que, no Brasil, remonta aos tempos da ditadura de Vargas, é 
a das denominadas sanções políticas, que consistem nas mais diversas 
formas de restrições a direitos do contribuinte como forma oblíqua de 
obrigá-lo ao pagamento de tributos.1  

  

Esse “reforço” ilegítimo destinado a otimizar a arrecadação tributária a que se 

referiu anteriormente revela situações inadmissíveis com as quais depara o cidadão-

contribuinte, consubstanciadas em raciocínios como, por exemplo: “ou paga o tributo 

sem qualquer discussão ou as mercadorias ficarão apreendidas”; “ou paga (o sócio) 

o débito de responsabilidade da empresa ou não obterá certidão negativa de 

débitos” e assim por diante. 

 

 Destarte, práticas como a apreensão de mercadorias visando unicamente a 

obrigar o contribuinte a satisfazer o tributo devido, mesmo quando já realizadas as 

formalidades para assegurar a exigência posterior do crédito tributário através de 

execução fiscal (lavratura de auto de infração), a negativa de fornecimento de 

certidão negativa de débitos sob o argumento de que o sócio é responsável pelos 

débitos da pessoa jurídica, malgrado não se ter verificado qualquer das hipóteses 

ensejadoras dessa responsabilidade por substituição (“atos praticados com excesso 

de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”, nos exatos termos do 
                                                 
1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário , 28. ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 
511. 
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art. 135, caput do Código Tributário Nacional), a sujeição a regime especial de 

fiscalização sem que haja descumprimento de deveres tributários por parte do 

contribuinte, além de outras medidas igualmente inaceitáveis, certamente não 

encontram amparo na ordem jurídica, tanto que a doutrina e a jurisprudência2 

mantêm entendimento firme no sentido de repudiá-las com veemência.       

  

2.2 A questão terminológica: impropriedade da expre ssão 

 

 Apesar de consagrada na doutrina e jurisprudência, a expressão “sanção 

política” suscita dúvida se realmente traduz a idéia pacificada que se formou sobre 

ela, ou seja, de prática oblíqua utiliza para coagir o contribuinte a pagar tributo. O 

problema reside exatamente na adjetivação “política” que acompanha a palavra 

“sanção”, já que esta não é aplicada por um órgão propriamente político, mas sim 

pela Administração Tributária. Gabriela Maia Rebouças, em excelente trabalho sobre 

o assunto, bem observa a questão: 

 

Tecnicamente sanções políticas são aplicadas por um órgão político, como 
o Parlamento, ao cassar o mandato de um de seus membros, por falta de 
decoro parlamentar, por exemplo. Esta é tipicamente uma sanção política. 
Por isso a confusão, ou a pouca precisão ao referir-se às sanções políticas 
em todo o trabalho, que não são aplicadas por órgãos políticos em sua 
natureza, e sim, por órgãos administrativos, como o é a Fazenda Pública.3    
 

 Contudo, e apesar de realmente ser imprecisa a expressão, ela não é de todo 

reprochável. É que, conforme assinala Gabriela Maia Rebouças, e após pesquisar o 

sentido denotativo da palavra “política” que está a adjetivar esse tipo de sanção, o 

termo em questão pode significar, em sentido figurado, astúcia, artifício, ardil ou 

mesmo esperteza. Sendo assim, as sanções políticas exprimem meios ardis de que 

se vale o Estado para obter o pagamento de tributos por vias oblíquas ou indiretas.4 

Desse modo, não deixa de fazer sentido a expressão, e não seria mesmo frutífero 

intentar modificá-la, haja vista que seu uso é corrente e já se notabilizou na literatura 

jurídica brasileira. 

                                                 
2 O STF inclusive já sumulou a matéria, posicionando-se pela inadmissibilidade das sanções políticas, 
a teor dos verbetes 70, 323 e 547. 
3 REBOUÇAS, Gabriela Maia. Da Inconstitucionalidade das Sanções Políticas em D ireito 
Tributário . Dissertação defendida no Curso de Mestrado da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Ceará/ Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, 2001, p. 78. 
4 REBOUÇAS, Gabriela Maia. Op. cit. , p. 79. 
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2.3 Os excessos verificados na relação Fisco-contri buinte: exercício e abuso 

de poder no âmbito da Administração Tributária e a importância do Judiciário 

 

 Conforme já assinalado anteriormente, Fisco e contribuinte estabelecem uma 

delicada relação entre si. O primeiro, como se sabe, freqüentemente comete 

excessos no exercício de seu poder fiscalizatório e sancionatório, muitas vezes 

impondo restrições e penalidades que não encontram supedâneo na ordem jurídica, 

como bem ilustra a aplicação das chamadas sanções políticas.  

 

Todavia, em outra vertente, faz-se necessário afastar a visão essencialmente 

negativista que se generalizou acerca da atividade estatal porque, tal como ocorre 

em relação à atuação da Administração Fazendária, o contribuinte, em algumas 

ocasiões, também adota conduta que afronta os preceitos norteadores da (tênue) 

relação tributária.  

 

Portanto, se é certo que a Fazenda Pública se utiliza de expedientes 

intoleráveis e inconstitucionais para obter o pagamento de tributos, não é menos 

verdade que o contribuinte, em determinadas situações, também age ilicitamente, 

realizando, v.g., negócios simulados, atuando com fraude ou conluio, além de outras 

condutas igualmente reprováveis. A propósito, Matteus Viana Neto discorre sobre o 

assunto com muita propriedade: 

 

A repetição de condutas ilícitas pelos agentes da relação tributária, sem a 
imposição efetiva de qualquer sanção, parece ter exercido sobre suas 
mentes um tal fascínio que os agentes públicos se convencem de estar 
atendendo verdadeiramente ao ‘efetivo interesse público’. Mesmo quando 
aprovam leis claramente inconstitucionais, praticam atos abusivos que 
desbordam das leis, e, propositadamente ou não, ampliam, reduzem ou 
misturam conceitos jurídicos do lícito e do ilícito, da legalidade e de 
competência, de modo a criar uma roupagem artificial de legalidade ou 
constitucionalidade para seus atos. 
 
Do outro lado, os particulares reiteradamente se mostram destemidos em 
suas condutas e descumprem desbragadamente seus deveres jurídico-
tributários mediante a fraude, a simulação, o conluio, etc., certos de que não 
irão sofrer uma sanção eficaz e efetiva: a realização dessas condutas 
estaria amparada nos seus direitos individuais.5 

 
                                                 
5 VIANA NETO, Matteus. Sanções Político-Tributária . Dissertação defendida no Curso de Mestrado 
da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2000, p. 37. 



24 
 

Percebe-se, então, a necessidade de se refutar concepções extremistas: não 

se admite que o Fisco cometa excessos no desempenho de sua atividade 

fiscalizatória nem se permite ao contribuinte que, sob a falaciosa argumentação 

atinente à intangibilidade irrestrita de seus direitos, também atue de forma não 

abonada pelo direito. Ressalte-se que o objetivo primordial deste estudo é averiguar 

os meios indiretos de cobrança de tributos, mas não se deve olvidar de ressalvar 

aquelas situações que nada têm de abusivas, visto que configuram tão-somente 

legítima atividade reguladora do Estado.  

 

 Assentado esse raciocínio, urge assinalar alguns pontos acerca da atividade 

estatal abusiva (aquela que dá azo, entre outras arbitrariedades, à cominação de 

sanções políticas). 

 

Inicialmente, e pelo que já se expôs, parece extreme de dúvidas que a 

Administração Tributária, por intermédio de seus agentes, deve desenvolver sua 

atividade de acordo com os postulados da legalidade e respeito aos direitos 

constitucionalmente conferidos aos contribuintes. Entretanto, sabe-se que nem 

sempre aquilo que deve ser em tese o é na prática, ou seja, a Administração nem 

sempre faz uso normal do poder; pode ocorrer que o Estado cometa abusos que, no 

caso da cominação de sanções políticas, revelam especificamente o desvio de 

poder.6  

 

 Em se constatando que a atividade administrativa se desvirtuou das 

imposições normativas, tem o contribuinte a possibilidade de obter a correção do ato 

abusivo, o que se faz através do acesso à justiça, da provocação do Judiciário para 

que seja corrigida a situação violadora do direito.7 Assim, configurada a atividade 

                                                 
6 Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho enuncia como formas de abuso o excesso e o 
desvio de poder. O primeiro se traduz em “forma de abuso própria da atuação do agente fora dos 
limites de sua competência administrativa”, ao passo que o segundo consiste na “modalidade de 
abuso em que o agente busca alcançar fim diverso daquele que a lei lhe permitiu” (Manual de Direito 
Administrativo , 17. ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, pp. 39-40). Aduz, ainda, que o desvio de 
poder também é conhecido como desvio de finalidade, nomenclatura esta adotada inclusive pela Lei 
n. 4.717/1965, que disciplina a ação popular. (Op. cit. , p. 40) 
7 O mandado de segurança talvez seja hoje o instrumento mais efetivo para rechaçar as 
arbitrariedades estatais. De fato, é bastante comum a impetração do writ of mandamus visando, e.g., 
a liberação de mercadorias apreendidas pelo Fisco e o fornecimento de certidão negativa de débitos, 
mas o remédio heróico não é o único: também se registra, na prática forense, o ajuizamento do que 
alguns chamam de “ação declaratória de inexistência de débito” (a denominação não importa tanto) 
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abusiva, pode (e deve) o contribuinte buscar socorro perante o Judiciário para ver 

afastada a ameaça a direito seu ou desconstituída a efetiva lesão ao mesmo. 

 

 Com efeito, no cenário jurídico atual, a garantia do acesso à justiça consiste 

em uma das grandes preocupações daqueles que lidam com o direito; e não poderia 

ser diferente, pois se trata de garantia fundamental de todo cidadão e condição 

indispensável à consecução da tutela jurisdicional. Realmente, a Constituição 

Federal, ao declarar, no art. 5º, inciso XXXV, que “a lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, objetiva impedir que o cidadão 

venha, por exemplo, a sofrer confisco sem que nada possa opor ou mesmo a ter sua 

liberdade profissional indevidamente restringida sem margem para qualquer 

discussão sobre a validade dessa restrição. De outra parte, a Lei Magna confere ao 

Judiciário um papel relevantíssimo, pois, no desempenho de seu ofício de “dizer” o 

direito ao caso concreto, é ele o responsável por afastar e corrigir os excessos 

porventura ocorridos na relação Fisco-contribuinte, desde que provocado para 

tanto.8    

 

 Nesse contexto, visualiza-se a dimensão da importância assumida pelo 

Judiciário, porquanto este, atuando sob os primados da autonomia e imparcialidade, 

é indispensável à manutenção do equilíbrio na relação tributária. 

 

2.4 Análise das sanções políticas à luz dos princíp ios constitucionais 

delimitadores da atividade sancionatória estatal 

 

 Inicialmente, convém assinalar que a compreensão do tema ora estudado 

passa necessariamente pela confrontação das sanções políticas com os princípios 

constitucionais balizadores da atividade sancionatória. Sabendo da importância 

dessa questão, optou-se aqui por analisar o assunto à luz de quatro princípios que 

se acredita estarem mais diretamente envolvidos com o mesmo, mas isso não exclui 

a apreciação de outros que serão abordados no contexto do exame específico de 
                                                                                                                                                         
para fins de igualmente obter certidão negativa de débitos, entre outros meios postos ao alcance do 
contribuinte.   
8 Neste ponto, vale destacar e aplaudir a posição tomada pelos magistrados quando deparam com o 
tema “sanções políticas”; a jurisprudência, na sua generalidade, tem-se mantido firme sobre o 
assunto, não titubeando em repelir esses meios oblíquos de obtenção do pagamento de tributos, 
como será mostrado adiante.  
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situações caracterizadoras de sanções políticas. São eles: o princípio da legalidade, 

o princípio da proporcionalidade, o princípio do devido processo legal e o princípio 

da liberdade. 

 

2.4.1 Princípio da legalidade e o problema das sanções instituídas por diplomas 

infralegais 

 

 O princípio da legalidade indubitavelmente constitui uma das mais 

significativas limitações ao poder estatal. Com efeito, e rompendo com a concepção 

absolutista de poder que antes prevalecia, a afirmação da legalidade inaugura, ao 

menos no plano formal, a idéia de Estado de Direito, no qual o mesmo ente (o 

Estado) que cria as leis também se submete a seus comandos. 

 

 A Constituição Federal de 1988, ao declarar expressamente que a República 

Federativa do Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput), 

corrobora e destaca o princípio da legalidade na ordem jurídica pátria. Nesse 

contexto, não é difícil encontrar no texto constitucional preceitos evidenciadores da 

importância do princípio em tela, podendo-se citar, a título exemplificativo, sua 

enunciação genérica como direito fundamental no art. 5º, inciso II (“ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”), além de 

sua previsão como princípio explícito da Administração Pública (art. 37, caput) e 

como limitação ao poder-dever de tributar (art. 150, inciso I). 

 

 Não se esqueça também que a Constituição, em diversas outras passagens, 

faz alusão à necessidade de regulamentação legal ulterior para que determinados 

preceitos supremos logrem alcançar toda a significação que o legislador 

constitucional pretendeu conferir. Fala-se, neste ponto, em normas de eficácia 

contida ou mesmo limitada, caracterizadas por expressões como “na forma da lei” 

(art. 40, § 18), “a lei disporá” (art. 88) etc.9  

                                                 
9 Sobre o tema, é oportuno destacar a clássica divisão das normas constitucionais elaborada por José 
Afonso da Silva. Segundo o autor, as normas constitucionais podem apresentar eficácia plena e 
aplicabilidade imediata; eficácia contida e aplicabilidade imediata; ou eficácia limitada e aplicabilidade 
diferida. As primeiras independem de legislação complementar, incidindo direta e prontamente. As 
segundas, não obstante também incidirem imediatamente, podem ter sua significação restringida por 
regulamentação legal posterior. As últimas, por seu turno, dependem, para sua aplicação, da edição 
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 No Direito Tributário, tal como no Direito Penal, o princípio da legalidade 

parece assumir maior destaque ainda, e pode ser enfocado sob duas perspectivas.  

 

De um lado, consubstancia limitação negativa à ingerência estatal sobre o 

patrimônio do contribuinte, que só poderá ser realizada em observância ao princípio 

em comento. Daí a razão de ser do disposto no art. 150, I, da Constituição Federal 

de 1988: o Estado não pode criar ou majorar tributo ao seu talante; há de fazê-lo 

pela via própria, a lei.10 Esta, por conseguinte, é uma espécie de blindagem posta a 

resguardar o cidadão-contribuinte frente a possíveis arbitrariedades emanadas do 

Estado, que teriam lugar caso este pudesse criar ou majorar tributos sem qualquer 

controle.  

 

 Em outra perspectiva, o princípio da legalidade exige da Administração 

Fazendária (dos agentes que atuam em seu nome) um atuar positivo, vale dizer, 

toda ação ou ato praticado no âmbito administrativo precisa estar em consonância 

com a lei (autorizada pela lei), conforme a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 

Assim, o princípio da legalidade é o da completa submissão da 
Administração às leis. Esta deve tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-
las em prática. Daí que a atividade de todos os seus agentes, desde o que 
lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da República, até o mais modesto 
dos servidores, só pode ser a de dóceis, reverentes e obsequiosos 
cumpridores das disposições gerais fixadas pelo Poder Legislativo, pois 
esta é a posição que lhes compete no Direito brasileiro.11   

 

 Em matéria de sanções tributárias, já ficou assentado em linhas pretéritas que 

as mesmas, por representarem gravames ao contribuinte, precisam estar previstas 

em lei;12 somente na Lei é que se pode definir infrações e prever a cominação de 

                                                                                                                                                         
ulterior de lei complementar ou ordinária, conforme a matéria. (Apud BULOS, Uadi Lammêgo. 
Constituição Federal Anotada , 7. ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 400)   
10 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
11 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo , 25. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 101. 
12 Observe-se a redação do art. 97 do Código Tributário Nacional: 
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 
[...] 
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para 
outras infrações nela definidas; 
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sanções.13 Inadmite-se, pois, a previsão de sanções em diploma normativo 

infralegal, tais como decretos, portarias e instruções normativas.  

 

 Em verdade, os diplomas infralegais se destinam a elucidar a forma como a 

lei será aplicada na prática, de modo que, se o contribuinte seguir as orientações 

neles contidas, estará atuando de forma correta. Corroborando este raciocínio, 

Aurélio Pitanga Seixas Filho assevera: 

 

A administração fiscal tem o dever de esclarecer o contribuinte como as leis 
tributárias devem ser cumpridas, emitindo, para isso, atos normativos como 
Regulamentos, Instruções, Pareceres, etc., bem como respondendo às 
consultas específicas formuladas pelos contribuintes. 
 
Assim, agindo o contribuinte conforme a orientação fiscal emitida pela 
Autoridade Fiscal, estará cumprindo corretamente os seus deveres 
tributários, não estando sujeito, assim, a qualquer penalidade, nem a 
qualquer revisão do pagamento do tributo.14    

 

 Note-se a diferença: os atos normativos infralegais têm por escopo tão-

somente fixar a correta aplicação da lei, sendo vedada a previsão de sanções por 

meio deles. Ademais, pode-se argumentar que esses diplomas se inserem na 

competência (poder) regulamentar administrativa, que, segundo José dos Santos 

Carvalho Filho, constitui “prerrogativa conferida à Administração Pública de editar 

atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação”.15   

 

 Como se sabe, as sanções políticas são práticas que afrontam o texto 

constitucional, porquanto este não autoriza sua imposição.16 Apesar disso, o 

                                                 
13 A Lei Estadual n. 12.670/96 também traz disposição semelhante no art. 118: 
Art. 118. Não haverá definição de infração, nem cominação de penalidade sem expressa previsão em 
lei. 
14 SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Sanções Administrativas Tributárias. In: Sanções 
Administrativas Tributárias , Hugo de Brito Machado (coord.), São Paulo: Dialética; Fortaleza: ICET 
(co-edição), 2004, p. 49. 
15 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo , 17. ed., Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2007, p. 46. Ainda discorrendo sobre o assunto, conclui o autor que essa prerrogativa “é 
apenas para complementar a lei; não pode, pois, a Administração alterá-la a pretexto de estar 
regulamentando. Se o fizer, cometerá abuso de poder regulamentar, invadindo a competência do 
Legislativo”. (Op. cit. , p. 46) 
16 Conforme anota Eduardo Fortunato Bim, existe uma exceção no texto supremo a permitir a 
cominação de sanção política (“sanção indireta” na linguagem do autor). Trata-se do disposto no art. 
195, § 3º, que veda à pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social contratar com o 
Poder Público, bem como dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Adverte que 
neste caso “não há que se falar em inconstitucionalidade, embora isso não implique uma tolerância 
do sistema com essa espécie de sanção”. (A Inconstitucionalidade das Sanções Políticas Tributárias 
no Estado de Direito: Violação ao Substantive Due Process of Law (Princípios da Razoabilidade e da 
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legislador infraconstitucional (notadamente o estadual) muitas vezes não atenta para 

essa realidade e acaba por legalizar meios oblíquos de cobrança de tributos que 

sabidamente são inconstitucionais, como está a repetir incansavelmente a doutrina e 

a jurisprudência.  

 

 Essa proliferação de leis inconstitucionais é realmente preocupante, e já foi 

objeto de muitas considerações. Nessa linha argumentativa, alerta Denise Lucena 

Cavalcante: 

 

Sem dúvida, é preciso um controle efetivo sobe a produção legislativa, 
evitando a proliferação de leis inconstitucionais ou que contrariem direta ou 
indiretamente a boa ordem jurídica. Não devem, portanto, os aplicadores da 
lei limitar-se a aplicá-las, mas, também, buscar na interpretação sistemática 
meios de saneamento do sistema tributário. O dever de buscar a justiça 
tributária é de todos.17 
 

 Diante disso, volta-se ao problema da visão substancialmente negativista 

formada sobre a atuação da Administração Tributária e que se intenta afastar. Diz-se 

isso porque algumas sanções políticas lastimavelmente estão previstas em lei, 

detêm presunção de legalidade. Diante disso, não pode o agente que atua em nome 

do Estado, nesse caso (e infelizmente), deixar de observar o texto legal, pois, se o 

fizer, poderá até mesmo ser responsabilizado “por omissão ao cumprimento do 

dever”, nos termos da Lei Estadual n. 12.670/96.18    

 

 Assim, ao invés de atacar-se a norma inconstitucional veiculadora de sanção 

indevida, fala-se muitas vezes em sanção política emanada do agente fazendário, 

que só cumpriu o dever que a lei estabelece para sua conduta. Ademais, se a norma 

punitiva não prima pela razoabilidade nem pela proporcionalidade, a sua expulsão 

do ordenamento é medida que se impõe, não sendo frutífero investir contra a sua 

aplicação caso a caso, já que transfere indevidamente a responsabilidade pelo ato 

                                                                                                                                                         
Proporcionalidade). In: Grandes Questões Atuais do Direito Tributário , 8. vol., Valdir de Oliveira 
Rocha (coord.), São Paulo: Dialética, 2004, p. 69)  
17 CAVALCANTE, Denise Lucena. A Atividade Sancionatória do Fisco e o Cidadão-Contribuinte. In: 
Revista da Procuradoria Geral do Estado do Ceará  (Centro de Estudos e Treinamento - CETREI), 
ano 14, n. 16, 2005/2006, César Oliveira de Barros Leal e Kátia Lima Sales Leite (org.), Fortaleza, 
2007, p. 112. 
18 Art. 94. Sempre que for identificada infração a dispositivo da legislação tributária, o agente do Fisco 
deverá adotar as providências legais acautelatórias aos interesses do Estado, e, se for o caso, 
promover a autuação do infrator, sob pena de responsabilidade por omissão ao cumprimento do 
dever. 
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abusivo ao agente do Fisco, quando este, na maioria das vezes, restringiu-se a 

aplicar a lei, a obedecer seus comandos, como não poderia ser diferente.19  

 

Contudo, a problemática existente em torno das sanções políticas não 

envolve somente a questão constitucional, já que alguns desses expedientes ardis 

também podem estar previstos em diplomas infraconstitucionais. Então, veja-se o 

absurdo: não bastasse serem inconstitucionais, sanções políticas assim previstas 

trazem igualmente um problema de legalidade, uma vez que decretos e portarias 

definitivamente não são instrumentos idôneos à previsão de sanções.  

 

A Administração Fazendária, neste caso, extrapola seu poder regulamentar, 

ou seja, vai além da prerrogativa de definir a forma como deve ser executada a lei, 

estabelecendo sanções que, a rigor, seria do Legislativo a competência para instituí-

las. Sendo assim, viola o princípio da separação dos poderes e adentra em esfera 

de competência que não é sua, atuando verdadeiramente como legislador positivo. 

 

2.4.2 Princípio da proporcionalidade 

 

 Pelo que se expôs no tópico anterior, vê-se que o princípio da legalidade pode 

ser compreendido como a primeira linha de defesa a tutelar o cidadão-contribuinte 

em face da atividade sancionatória do Estado. Em verdade, cuida-se o princípio em 

tela de limitação formal à previsão de sanções tributárias. 

 

 Entretanto, há de se consignar que o princípio da legalidade por si não é 

suficiente à delimitação da aplicação de sanções, pois, se assim fosse, chegar-se-ia 

ao ponto, e.g., de tolerar-se (pelo simples fato de estar na lei) a cominação de multa 

fixada em 100% sobre o valor da operação em razão de determinada nota fiscal ter 

sido considerada inidônea por conter rasuras. 

 

 Assim, nada obstante a preocupação com a forma (a relevância desta é 

indiscutível), é preciso igualmente verificar o conteúdo da sanção; é dizer: examinar 

                                                 
19 CAVALCANTE, Denise Lucena. A Atividade Sancionatória do Fisco e o Cidadão-Contribuinte. In: 
Revista da Procuradoria Geral do Estado do Ceará  (Centro de Estudos e Treinamento - CETREI), 
ano 14, n. 16, 2005/2006, César Oliveira de Barros Leal e Kátia Lima Sales Leite (org.), Fortaleza, 
2007, p. 113. 
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se a sua aplicação é justificada e adequada. Por isso, cabe-nos, neste instante, 

fazer uma análise sobre o conteúdo das sanções políticas, averiguando a sua 

compatibilização ou não com a boa ordem jurídica. 

 

 Em que pese o destaque que assumiu no ordenamento jurídico pátrio, nota-se 

que o princípio da proporcionalidade não figura no corpo escrito da Constituição 

Federal de 1998. Isso, contudo, não afasta a necessidade de sua observância nem 

diminui-lhe a importância, pois esse princípio deflui do texto constitucional como 

elemento vivificante do sistema jurídico, ao mesmo tempo em que imprime 

legitimidade a quaisquer atos praticados em conformidade à sua significação. 

 

Tradicionalmente, os estudiosos do direito, ao perquirirem o significado do 

princípio da proporcionalidade, nele vislumbram três subprincípios, a saber: a) 

adequação ou aptidão; b) necessidade; e c) proporcionalidade em sentido estrito. 

Nesse contexto, seguindo o escólio de Paulo Bonavides, que por sua vez se ampara 

em farta doutrina estrangeira, pode-se compreender a adequação como a 

conformidade do meio ao fim que se quer alcançar; a necessidade como a escolha, 

dentre todos os meios aptos a atingir a finalidade almejada, daquele que causar 

menos dano aos interesses do cidadão; a proporcionalidade em sentido estrito, por 

derradeiro, como a opção por aquele meio que levar mais em conta os interesses 

em debate.20 

 

Estabelecidas essas premissas, cumpre examinar as sanções políticas à luz 

desses subprincípios. 

 

No que diz respeito à adequação, percebe-se, de pronto, a completa 

inadequação (isto sim) das sanções políticas. Realmente, quando se emprega 

raciocínio acerca da estrutura das sanções políticas, constata-se que a finalidade 

dessa prática é a célere arrecadação tributária, enquanto que o meio utilizado (v.g., 

apreensão de mercadorias) consiste em malsinadas restrições aos direitos 

fundamentais do cidadão-contribuinte. Então pergunta-se: o meio utilizado para a 

                                                 
20 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional , 17. ed., São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 
396-398.  
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consecução da finalidade é adequado neste caso? Respondendo ao 

questionamento, ensina Germana de Oliveira Moraes: 

 

À primeira vista, parece ser a apreensão de mercadoria um meio capaz de 
conduzir ao fim almejado, qual seja, obrigar o contribuinte a pagar o tributo, 
porque inegavelmente, o grau de eficácia da medida adotada é bastante 
elevado. 
 
Ocorre que no ordenamento jurídico brasileiro, o meio legal tradicionalmente 
empregado para a exigência dos tributos é a cobrança – seja a 
administrativa, por intermédio dos agentes fiscais, numa fase inicial 
amigável, mediante processo administrativo; seja – se sem êxito aquela, 
judicial, mediante processo de execução fiscal, sempre na forma da lei.21 

 

Por outro lado, sanções políticas também não guardam proporção quanto à 

necessidade. Ora, se é certo que entre os diversos meios dispostos à consecução 

da finalidade se deve escolher o menos gravoso ao contribuinte, então, diante da 

possibilidade de cobrar o tributo por via oblíqua ou fazê-lo pelos meios idôneos 

(execução fiscal, por exemplo), deve (ou deveria) o Fisco escolher a segunda opção. 

Se assim não age, ou seja, se prefere compelir indiretamente o contribuinte a 

recolher o suposto tributo, então atua em total descompasso com o princípio da 

proporcionalidade, na dimensão “necessidade”. Nesta toada, mais uma vez se 

destaca o magistério de Germana de Oliveira Moraes: 

 

Se impostas, antes da cobrança de tributos e para o fim de compelir seu 
pagamento, restrições de direitos ou proibições de exercício de direitos dos 
contribuintes, constituem essas sanções políticas, à evidência, medidas 
mais lesivas do que os meios administrativos e judiciais de cobrança de 
débitos tributários. São, portanto, medidas desnecessárias. Desatendem, 
assim, ao princípio constitucional da proporcionalidade, sob a vertente da 
necessidade ou exigibilidade.22 
 

 Finalmente, o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito também 

resta violado diante da aplicação de sanções políticas, pois estas não levam 

racionalmente em consideração os interesses em conflito, quais sejam, o poder-

dever de exigir tributos de um lado e necessária tutela dos direitos fundamentais do 

cidadão-contribuinte de outro. A propósito, lúcidas são as palavras de Eduardo 

Fortunato Bim: 

                                                 
21 MORAES, Germana de Oliveira. As Sanções Políticas em Direito Tributário e o Princípio da 
Proporcionalidade. In: Direito Tributário - Estudos em Homenagem a Hugo de Brito Machado, 
Raimundo Bezerra Falcão e Maria Alessandra Brasileiro de Oliveira (org.), Fortaleza: Imprensa 
Universitária, 2003, p. 151.   
22 MORAES, Germana de Oliveira. Op. cit. , pp. 152-153. 
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Reconhecemos que com o superamento do Estado patrimonial, a 
arrecadação tributária é vital para a sobrevivência estatal. No entanto, o 
ordenamento jurídico sempre conseguiu conciliar essa ‘atividade vital’ com a 
sua própria razão de ser: proteger os direitos fundamentais do homem. 
 
Não é preciso adentrar no núcleo essencial dos direitos fundamentais para 
efetivar a atividade arrecadatória. Se o Estado quer cobrar de forma não 
amigável seus tributos, a execução fiscal é o meio que, além de resguardar 
o núcleo essencial dos direitos fundamentais (proporcionalidade em sentido 
estrito), prestigia o procedural due process of law, uma vez que confere 
eficácia mínima a um específico direito fundamental do cidadão, a ampla 
defesa com os seus consectários.23  

 

Portanto, mesmo que as sanções políticas ultrapassem a barreira formal da 

legalidade (estejam previstas em lei), elas não resistem ao exame de legitimidade 

decorrente do princípio da proporcionalidade, eis que no seu conteúdo se nota 

patente inconstitucionalidade.  

 

2.4.3 Princípio do devido processo legal 

 

 O princípio do devido processo legal, insculpido de forma expressa no art. 5º, 

inciso LIV da Constituição Federal de 1988, constitui o mais relevante instituto a 

nortear o Direito Processual, seja qual for a vertente pela qual se queira apreciá-lo 

(Administrativo, Civil, Penal, Trabalhista, Tributário etc). 

 

 Suas origens remontam à Magna Carta inglesa de 1215, na qual se 

assegurou ao indivíduo o direito de somente ser submetido a julgamento se este 

fosse realizado por seus pares, e de acordo com as leis de seu país. Tal enfoque 

sobre o princípio externa uma de suas dimensões, a do procedural due process of 

law (faceta exclusivamente processual ou formal). No entanto, o devido processo 

legal não se resume a esse aspecto, haja vista que hodiernamente exsurge também 

a idéia (cada vez mais difundida) da existência de um substantive due process of 

law, erigido sob a garantia do trinômio “vida-liberdade-propriedade”.24  

 

                                                 
23 BIM, Eduardo Fortunato. A Inconstitucionalidade das Sanções Políticas Tributárias no Estado de 
Direito: Violação ao Substantive Due Process of Law (Princípios da Razoabilidade e da 
Proporcionalidade). In: Grandes Questões Atuais do Direito Tributário , 8. vol., Valdir de Oliveira 
Rocha (coord.), São Paulo: Dialética, 2004, p. 83. 
24 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil , vol. 1, 16. ed., Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2007, pp. 34-35.   
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 No que tange especificamente às sanções políticas, percebe-se que é 

exatamente sobre os dois últimos elementos do trinômio que se verifica mais 

intensamente a corrosão aos direitos fundamentais do contribuinte operada pelos 

expedientes ilegítimos. Sem prejuízo disso, outros dois princípios (ampla defesa e 

contraditório), corolários do devido processo legal (em sua acepção formal), são 

igualmente vulnerados em face da cobrança de tributos por vias oblíquas, senão 

vejamos. 

 

 Quando se fala da possibilidade de cominação de sanções em observância 

ao devido processo legal, imediatamente se mentaliza um “caminho” lógico: primeiro 

se imputa a prática de uma infração a alguém, que, tomando ciência da acusação, 

tem a possibilidade de apresentar defesa, contraditando as práticas infracionais que 

se diz terem ocorrido. Posteriormente, decide-se sobre a ocorrência ou não da 

infração, impondo-se a sanção se o caso a ensejar. 

 

 Todavia, nas sanções políticas essa ordem lógica irracionalmente se inverte, 

pois a sanção vem primeiro, e a eventual discussão (defesa) depois. Nesse sentido, 

veja-se o que diz Gabriela Maia Rebouças: 

 

[...] Dentro do procedimento administrativo de aplicação de sanção, ocorre, 
inversamente ao procedimento judicial, primeiro a aplicação da sanção, 
sendo a discussão da legalidade ou do montante relegada para um segundo 
momento. 
 
Por isso, como o questionamento é posterior, o mecanismo de evitar a 
aplicação da sanção política é o pronto pagamento do tributo cobrado. Ou o 
pagamento, ou a sanção. Mas tudo na esfera administrativa, onde o Estado 
apura unilateralmente a quantia do tributo, diz quanto o contribuinte deve, e 
lhe coloca concretamente, a alternativa.25   
 

 Realmente, o que se verifica nessas práticas intoleráveis é o desrespeito aos 

princípios constitucionais balizadores da atividade sancionatória, já que constituem 

medidas completamente desarrazoadas e malferidoras do devido processo legal. 

Ocorre que apesar de todo repúdio expressado pelos Tribunais e estudiosos do 

direito, o Fisco insiste em raciocínios unilaterais e logicamente equivocados, tais 

como: “pague (contribuinte) imediatamente o tributo (supostamente) devido sem 

                                                 
25 REBOUÇAS, Gabriela Maia. Da Inconstitucionalidade das Sanções Políticas em D ireito 
Tributário . Dissertação defendida no Curso de Mestrado da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Ceará/ Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, 2001, p. 80. 
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qualquer discussão, ou sofrerá as restrições X e Y” ou “o sócio é co-responsável 

pelos débitos da empresa Z; se não pagá-los não obterá certidão negativa”.   

 

 O pior de tudo é que, em muitas ocasiões, a ameaça de lesão ou restrições 

de direitos do contribuinte surte efeito, pois infelizmente, e conforme aduz Sacha 

Calmon Navarro Coêlho, “às vezes é mais barato pagar do que discutir”.26 Com 

efeito, imagine-se que determinada empresa transporta mercadorias extremamente 

perecíveis (carne, por exemplo), Ao passar por determinado Posto Fiscal, as 

mercadorias são fiscalizadas, e o agente fazendário afirma que as notas fiscais que 

as acobertam estão em desacordo com a legislação de regência, pois entende 

(unilateralmente) que os preços nelas constantes são inferiores aos de mercado, 

resultando em diminuição no montante do tributo supostamente devido. Diante 

disso, lavra o auto de infração e condiciona a liberação das mercadorias ao 

pagamento do tributo (ICMS) que supõe devido e da correspondente multa. Nesse 

caso, e diante da prévia imposição (ou ameaça) de sanção, será que realmente é 

vantajoso para o contribuinte recorrer à demorada esfera judicial (e.g., impetrar um 

mandado de segurança) sabendo que se não pagar logo a exação suas mercadorias 

muito provavelmente se tornarão inúteis (inconsumíveis), em razão da provável falta 

de instalações fiscais adequadas para armazenar os produtos?  

 

 A resposta parece indicar que se deve pagar o tributo, mesmo sabendo que 

não raras vezes ele é indevido.  

 

 Inexiste, outrossim, qualquer razoabilidade diante do verdadeiro desvio de 

finalidade ocasionado por conta da aplicação de sanções políticas.27 O Fisco, ao 

valer-se delas, parece ignorar a existência do instrumento legal posto a propiciar a 

cobrança de seus créditos, que a execução fiscal, e tudo em nome da necessidade 

de um recolhimento mais eficiente de tributos, suprimindo praticamente o devido 

                                                 
26 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Infração Tributária e Sanção. In: Sanções Administrativas 
Tributárias , Hugo de Brito Machado (coord.), São Paulo: Dialética; Fortaleza: ICET (co-edição), 
2004, p. 431. 
27 Vale ressaltar que muita polêmica se forma em torno da identificação ou não do princípio da 
razoabilidade, preconizado pelo direito norte-americano como projeção da cláusula do devido 
processo legal, e o da proporcionalidade, desenvolvido pelo direito alemão como decorrência do 
Estado de Direito, havendo estudiosos que vêem diferenças entre eles, assim como outros que os 
consideram sinônimos. Ao presente estudo, contudo, interessa apenas compreender o significado de 
razoabilidade, que expressa a idéia de equilíbrio, sensatez, ponderação, enfim. 
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processo legal. Não se deve esquecer, em última análise, que “o executivo fiscal não 

é meio subsidiário para a cobrança de débitos tributários, é meio adequado, correto, 

padronizado em qualquer sociedade civilizada”.28 

 

Ademais, evidencia-se na aplicação de sanções políticas uma espécie de 

concretização “às avessas” do princípio da eficiência administrativa, vale dizer, as 

sanções políticas certamente conferem maior eficiência à arrecadação tributária, 

mas o fazem de maneira deturpada, distante da verdadeira intenção do legislador 

constituinte, porquanto ferem os direitos e garantias fundamentais do cidadão-

contribuinte a pretexto unicamente de imprimir celeridade no recolhimento de 

tributos. Desse modo, o princípio que foi concebido como exigência positiva do 

cidadão-contribuinte frente ao Estado acaba sendo invertidamente concretizado, 

torna-se postulado destinado a promover unicamente a eficiência e celeridade da 

arrecadação tributária, o que é intolerável. 

 

2.4.4 Princípio da liberdade de exercício de atividade profissional ou econômica 

 

 A Constituição Federal declara, no art. 5º, inciso XIII, que “é livre o exercício 

de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais 

que a lei estabelecer”. Por sua vez, e complementando o enunciado referente à 

liberdade, a Lei Maior consagra no art. 170, parágrafo único, a livre iniciativa como 

princípio geral da atividade econômica,29 sendo esta também fundamento da 

República Federativa do Brasil (art. 1º, inciso IV). Assim, a liberdade de que se cuida 

aqui é aquela referente ao exercício de atividade profissional ou econômica lícita. 

 

 Quanto às sanções políticas, sabe-se que elas trazem diversas restrições ou 

proibições ao contribuinte, que, a fim de evitá-las vê-se praticamente obrigado a 

                                                 
28 BIM, Eduardo Fortunato. A Inconstitucionalidade das Sanções Políticas Tributárias no Estado de 
Direito: Violação ao Substantive Due Process of Law (Princípios da Razoabilidade e da 
Proporcionalidade). In: Grandes Questões Atuais do Direito Tributário , 8. vol., Valdir de Oliveira 
Rocha (coord.), São Paulo: Dialética, 2004, p. 79. 
29 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 
[...] 
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 
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pagar o valor que a Fazenda Pública afirma ser devido. Portanto, essas limitações 

inconstitucionais à atividade do contribuinte certamente violam os princípios 

consagradores da liberdade que já foram mencionados. Em resumo, “qualquer que 

seja a restrição que implique cerceamento da liberdade de exercer atividade lícita é 

inconstitucional, porque contraria o disposto nos artigos 5º, inciso XIII, e 170, 

parágrafo único, do Estatuto Maior do País”.30 

 

                                                 
30 MACHADO, Hugo de Brito. Sanções Políticas no Direito Tributário. In: Revista Dialética de Direito 
Tributário , n. 30, mar. 1998, p. 46. 
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3. AS ESPÉCIES DE SANÇÕES POLÍTICAS NO ESTADO DO CE ARÁ 

 

 Dando prosseguimento ao estudo ora desenvolvido, passa-se a analisar as 

espécies de sanções políticas verificadas especificamente no Estado do Ceará. Para 

tanto, investigaremos sua ocorrência na legislação pertinente ao ICMS, destacando 

o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) a respeito. 

 

3.1 Apreensão de mercadorias 

 

 Inicialmente, urge afirmar que a possibilidade de a Administração Fazendária 

apreender mercadorias está intrinsecamente ligada ao seu poder-dever 

fiscalizatório, pois o Fisco, no exercício de suas atribuições, detém a prerrogativa de 

averiguar se os contribuintes estão cumprindo os deveres a que estão obrigados. Tal 

poder-dever fiscalizatório consagra o que no direito pátrio se conhece por poder de 

polícia, consistente na “faculdade de que dispõe a Administração Pública para 

condicionar e restringir o uso e o gozo de bens, atividades e direitos individuais, em 

benefício da coletividade ou do próprio Estado”.1-2 

 

 O poder de polícia, no âmbito da relação Fisco-contribuinte, permite ao 

primeiro investigar concretamente se as normas tributárias estão sendo respeitadas, 

porque, do contrário (se o contribuinte estiver infringindo comandos jurídico-

tributários), lícita será a cominação da sanção legal correspondente (multa, por 

exemplo), sem que a isso nada possa validamente opor o contribuinte. 

 

 Trata-se, pois, de mecanismo preventivo de grande valor, uma vez que, se 

posto legitimamente em prática, inibe a atuação de contribuintes inescrupulosos que 

                                                 
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro . 28. ed., São Paulo: Malheiros, 2003, 
p. 127. Complementa o citado autor: “Por esse mecanismo [o poder de polícia], que faz parte de toda 
Administração, o Estado detém a atividade dos particulares que se revelar contrária, nociva ou 
inconveniente ao bem-estar social, ao desenvolvimento e à segurança nacional” (Op. cit ., p. 127).  
2 Imperioso consignar que também há definição legal do poder de polícia, encontrada no art. 78 do 
CTN: “Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão 
de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da 
produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou 
autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos”.  
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intentem lesar os cofres públicos, praticar concorrência desleal por intermédio da 

sonegação fiscal etc. 

 

 Desse modo, existindo indícios de que o contribuinte atua com fraude ou 

simula negócios, o Fisco certamente poderá apreender mercadorias como medida a 

proporcionar a identificação da operação realizada, averiguando a ocorrência de 

infrações na situação concreta.3-4 Esse procedimento é sobremaneira importante, 

pois é através dele que o Fisco obterá subsídios a fim de ensejar uma possível 

responsabilização do contribuinte (v.g., obrigação de pagar o tributo não recolhido 

acrescido de multa), tudo feito em observância ao devido processo legal (processo 

administrativo-tributário), no qual se assegure o direito ao contraditório e à ampla 

defesa.  

 

Portanto, a apreensão só se justifica pelo tempo necessário à obtenção das 

informações indispensáveis à constituição do crédito tributário (identificação do 

contribuinte faltoso, da infração perpetrada e conseqüente lavratura do auto de 

infração), que obviamente deve se dar em prazo razoável; não pode o Fisco tardar 

em realizar essas diligências por dias indefinidamente.5 Esse também é o 

entendimento de Roque Antonio Carrazza: 

 

De fato, assim que lavrado o auto de infração e a imposição de multa, a 
mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de apreensão 
visa apenas assegurar a prova material da infração cometida. Por isso 
mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada a coleta 
dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito tributário.6  

 

Se, já tendo transcorrido esse prazo, as mercadorias continuam apreendidas 

para forçar o sujeito passivo a adimplir o tributo e a multa correspondente, então o 

                                                 
3 Essa prerrogativa investigatória está prevista no art. 98 da Lei Estadual n. 12.670/96, assim 
redigido: “Sempre que forem encontradas mercadorias em situação fiscal irregular, na forma como 
define o Artigo anterior, excetuando-se aquelas desacompanhadas de documentação fiscal própria, 
deverão os agentes do Fisco retê-las para fins de averiguação quanto à sua origem ou destino”. 
4 Apesar da incontroversa relevância, não se adentrará aqui na questão das condutas definidas como 
crimes (e.g., contrabando, descaminho, apropriação indébita), que podem dar azo até mesmo a 
chamada pena de perdimento, restringindo-se o estudo às infrações ensejadoras de sanções 
administrativas. 
5 VIANA NETO, Matteus. Sanções Político-Tributária . Dissertação defendida no Curso de Mestrado 
da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2000, pp. 77-78. 
6 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS, 8. ed., São Paulo: Malheiros, 2002, p. 444. 



40 
 

ato da autoridade administrativa passa a revestir-se de abusividade, como entende o 

TJCE:  

 

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE 
MERCADORIAS PELA FAZENDA PÚBLICA. CONDICIONAMENTO DA 
DEVOLUÇÃO AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DEVIDO. ILEGALIDADE. 
SUM. 323 DO STF. 
 1. É cediço que não pode a ESTADO DO CEARÁ apreender mercadorias 
como forma de forçar o recolhimento do tributo, para o qual dispõe de 
mecanismos próprios, que não o da coerção, para receber em Juízo, o que 
efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a franquia 
ao contribuinte dos meios de defesa e recursos inerentes. 
2. A apreensão de mercadorias só é permitida até o momento da 
identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, da comprovação da 
infração fiscal e da conseqüente, lavratura do auto de infração, sendo, a 
partir de efetuadas tais diligências ato ilegal e abusivo. 
Recurso conhecido e improvido.7 (sic) 

 

 Acontece que a Fazenda Pública, nem sempre agindo dentro das balizas 

delimitadoras de sua função fiscalizadora, em várias ocasiões utiliza-se da 

apreensão mercadorias visando unicamente a coagir o contribuinte a pagar o tributo 

que unilateralmente se supõe devido, promovendo uma verdadeira execução fiscal 

indireta.8 Essa conduta da Administração Tributária logicamente não encontra 

respaldo jurídico, porquanto representa intolerável restrição à liberdade econômica, 

e constrição indevida sobre o patrimônio do contribuinte. 

 

 A propósito, o Supremo Tribunal Federal, já no longínquo ano de 1963, 

expressou seu repúdio a essa espécie de sanção política através da edição da 

Súmula 323, assim redigida: “É inadmissível a apreensão de mercadorias como 

meio coercitivo para pagamento de tributos”,9 e tem mantido firmemente essa 

orientação.10 Da mesma forma, outros Tribunais pátrios, aplicando o verbete 

sumular, têm igualmente repelido essa prática, a exemplo do TJCE: 

                                                 
7 TJCE, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível n. 2007.0024.0529-4/0, Rel. Des. Ernani Barreira Porto, jul. 
em 28.04.2008, publ. no DJ n. 86 de 09.05.2008, p. 21.   
8 Com efeito, procede a observação de Yoshiaki Ichihara, para quem a “apreensão de mercadorias é 
uma sanção administrativa tributária. Permitida esta sanção isto não quer dizer que o Poder Público 
possa usar este privilégio calcado no poder de polícia como forma coercitiva de exigir o pagamento 
do tributo.” (Sanções Tributárias – Questões Sugeridas. In: Sanções Administrativas Tributárias , 
Hugo de Brito Machado (coord.), São Paulo: Dialética; Fortaleza: ICET (co-edição), 2004, p. 493).   
9 Sessão Plenária de 13.12.1963. Fonte de Publicação: Súmula da Jurisprudência Predominante do 
Supremo Tribunal Federal – Anexo ao Regimento Interno. Edição: Imprensa Nacional, 1964, p. 143. 
10 Veja-se, a título ilustrativo, os seguintes julgados: STF, 2ª Turma, Ag. Reg. no Ag. Inst. 639040/BA, 
Rel. Min. Eros Grau, jul. em 12.06.2007, publ. no DJ de 26.06.2007, p. 107; STF, 1ª Turma, Ag. Reg. 
no RE 496893/RN, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, jul. em 02.03.2007, publ. no DJ de 20.04.2007, p. 
94.      
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TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIA. MEIO COERCITIVO DE 
COBRANÇA DE TRIBUTO. SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. 
- A ordem jurídica brasileira mune o Poder Público de meios jurídicos 
eficazes para exigência de seus créditos, sendo inadmissíveis sanções 
políticas com o desiderato de compelir o contribuinte, pelo que se afigura 
inválida a apreensão de mercadorias com tal fim, consoante já assentado 
pela súmula 323 do Supremo Tribunal Federal. 
- Precedentes deste colendo Tribunal e dos Tribunais Superiores. 
- Apelação improvida.11 
 

 Recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que possui 

jurisprudência pacífica no sentido de rechaçar a apreensão de mercadorias como 

meio coercitivo para o pagamento de tributos, também sumulou seu entendimento 

em moldes semelhantes ao verbete do Pretório Excelso. Trata-se da Súmula 31 do 

TJCE:12 

 

Súmula 31. Padece de ilegalidade e ilicitude a apreensão de mercadorias 
pelo fisco como forma coercitiva de pagamento de tributos, devendo a 
satisfação do crédito tributário ocorrer mediante a instauração de 
procedimento administrativo e jurisdicional próprios à sua constituição e 
execução, respectivamente. 
 

 Nesse contexto, tem o Tribunal cearense aplicado seu entendimento 

sumulado: 

 

TRIBUTÁRIO. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE LAVRAR O AUTO DE 
INFRAÇÃO E LANÇAR O TRIBUTO DEVIDO. APREENSÃO DE 
MERCADORIA. ILEGALIDADE. 
1. É ilegal a apreensão de mercadoria, ainda que desacompanhada da 
respectiva nota fiscal, após a lavratura do auto de infração e lançamento do 
tributo devido. 
2. Incidência da Súmula nº 323 do STF: “É inadmissível a apreensão de 
mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”. 
3. No mesmo sentido, é a Súmula nº 31 do TJCE: “Padece de ilegalidade e 
ilicitude a apreensão de mercadorias pelo fisco como forma coercitiva de 
pagamento de tributos, devendo a satisfação do crédito tributário ocorrer 
mediante a instauração de procedimento administrativo e jurisdicional 
próprios à sua constituição e execução, respectivamente”. 
-Reexame necessário e Apelação conhecidos, negando-se provimento a 
esta última. 
- Sentença mantida. 
- Unânime.13 

                                                 
11 TJCE, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível n. 2007.0020.1997-1/0, Rel. Des. Ademar Mendes Bezerra, 
jul. em 17.09.2008, publ. no DJ n. 190 de 06.10.2008, p. 20.   
12 Súmula aprovada na Sessão Ordinária n. 45 do Tribunal Pleno de 13.12.2007. Disponível em: 
<http://www.tjce.jus.br/servicos/pdf/sumulas_2008_31_32.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2009. 
13 TJCE, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível n. 2007.0027.6691-2/1, Rel. Desa. Maria Iracema do Vale 
Holanda, jul. em 26.11.2008, publ. no DJ n. 4 de 08.01.2009, pp. 33-34.   
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3.1.1 O problema da apreensão de mercadorias fundamentada em inidoneidade 

fiscal  

 

 Sem dúvida alguma, a inidoneidade relativa aos documentos fiscais é o 

principal motivo alegado pela Fazenda Pública para justificar a apreensão de 

mercadorias. De fato, são incontáveis as demandas (mandados de segurança, 

notadamente) visando a liberar mercadorias apreendidas por motivo de suposta 

inidoneidade da documentação fiscal que as acompanha. 

 

 Na tentativa de justificar a apreensão realizada sob esse argumento, a 

Fazenda Pública, de maneira geral, afirma estarem as mercadorias apreendidas em 

situação fiscal irregular, invocando, para tanto, dois dispositivos presentes na Lei 

Estadual n. 12.670/96, quais sejam, os arts. 97 e 79, que prescrevem: 

 

Art. 97. Entende-se por mercadoria em situação fiscal irregular aquela que, 
depositada ou em trânsito, for encontrada desacompanhada de 
documentação fiscal própria ou com documentação que acoberte o trânsito 
de mercadoria destinada a contribuinte não identificado ou excluído do CGF 
ou, ainda, com documentação fiscal inidônea, na forma do Art. 79. 
(Redação dada pela Lei n. 12.992, de 30.12.99) 
 
Art. 79. Considerar-se-á inidônea a documentação fiscal e contábil que não 
preencher os seus requisitos fundamentais de validade e eficácia ou for, 
comprovadamente, expedida com dolo, fraude ou simulação, conforme o 
disposto em regulamento. (Redação dada pela Lei n. 13.082, de 29.12.00) 

 

 Pela leitura dos dispositivos, percebe-se que o legislador define o que seja 

documentação fiscal inidônea de forma assaz obscura. Realmente, afirmar que 

determinada nota fiscal é inidônea por “não preencher os seus requisitos 

fundamentais de validade e eficácia” quase nada elucida, além de deixar ao Fisco 

certa margem de discricionariedade interpretativa para dizer que este ou aquele 

documento fiscal é inidôneo por não preencher esses obscuros requisitos essenciais 

de validade e eficácia, e tudo isso em seara na qual deve prevalecer, antes de tudo, 

a clareza nos enunciados normativos e a completa vinculação à lei. Afinal, quais são 

esses requisitos? Caso se faça uma leitura atenta da Lei Estadual em comento, não 

se encontrará resposta ao questionamento.   
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 Inobstante, existe algo mais grave. É que, na parte final do art. 79, diz-se 

também ser inidônea a documentação fiscal expedida com fraude, simulação ou 

dolo, mas deixa-se à Administração a prerrogativa de definir quais situações se 

amoldam à previsão legal (exercício do já referido poder regulamentar 

administrativo). 

 

 Suprindo a lacuna deixada pela Lei (e expressamente autorizada por ela), o 

Fisco então externou o que entende por inidoneidade fiscal no art. 131 do Decreto 

Estadual n. 24.569/97, que regulamenta o ICMS no Estado do Ceará (RICMS): 

 

Art. 131. Considerar-se-á inidôneo o  documento  que  não preencher os 
seus requisitos fundamentais de validade e eficácia ou que  for 
comprovadamente  expedido  com  dolo,  fraude ou  simulação ou, ainda, 
quando: 
I  -  omita indicações que impossibilitem a perfeita identificação da operação 
ou operação; 
II  -  não se refira a uma efetiva saída de mercadoria ou prestação de  
serviço, salvo os casos previstos na legislação; 
III - contenha declarações inexatas ou que não guardem compatibilidade   
com a operação ou prestação efetivamente realizada; 
IV - esteja  preenchido de forma ilegível ou apresente  emendas ou rasuras 
que lhe prejudiquem a clareza; 
V - seja emitido por contribuinte fictício ou que não mais exerça suas 
atividades, bem como por pessoa jurídica cuja inscrição no CGF tenha sido 
baixada, de ofício ou a pedido, suspensa ou cassada; 
VI  -  não for o  legalmente  exigido  para  a  operação  ou prestação,  salvo 
o emitido por contribuinte deste Estado e que não  implique em redução ou 
exclusão do  pagamento  do imposto; 
VII  - emitido: 
a)  após expirado o prazo de validade; 
b) após ser  excluída  do  CGF a inscrição do emitente; 
c)  por equipamento de uso fiscal, sem a devida autorização do Fisco; 
VIII - sendo retido por falta da 1ª via, tenha expirado o prazo de 03 (três) 
dias, sem a devida regularização; 
IX - o documento fiscal que não contiver o Selo Fiscal de Autenticidade ou 
for selado com inobservância das exigências legais, desde que impressos 
para contribuintes deste Estado; 
X – (Derrogado pelo art. 6º, I, do Decreto n. 26.523, de 19.02.2002, DOE 
22.02.2002); 
XI - acobertar operação com combustível derivado ou não de petróleo em 
desacordo com a legislação federal competente, inclusive as normas 
emanadas da Agencia Nacional de Petróleo (ANP). 
XII – tratando-se de Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, ou de documento 
substituto desta, ainda que autorizado por regime especial, seja emitida, a 
partir de 1º de abril de 2008, por contribuinte obrigado à emissão de Nota 
Fiscal Eletrônica (NF-e), nos termos do Protocolo ICMS nº 10, de 18 de abril 
de 2007. 
Parágrafo único. (Revogado pelo art. 6º do Decreto n. 26.874, de 
20.12.2002). 
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 Observando o extenso artigo, nota-se que a Administração Tributária elencou 

um amplíssimo rol de situações nas quais se deve considerar inidônea a 

documentação fiscal apresentada.  

 

Por outro lado, o mesmo Decreto estabelece que a chamada “situação fiscal 

irregular” (configurada, entre outros motivos, pela inidoneidade fiscal) é causa 

suficiente à apreensão e retenção de mercadorias. Eis o teor do art. 830: 

 

Art. 830. Sempre que for encontrada mercadoria em situação irregular, na 
forma como define o artigo anterior, deverá o agente do Fisco proceder, de 
imediato, à lavratura do Auto de Infração com retenção de mercadoria.14 

 

A redação do artigo denuncia e exemplifica o problema das sanções políticas 

instituídas mediante diploma infralegal, assunto que já foi tratado anteriormente (item 

2.4.1, supra). Com efeito, viu-se que a inidoneidade da documentação fiscal, de 

acordo com o art. 97 da Lei Estadual n. 12.670/96, configura a situação fiscal 

irregular. Em se verificando esta, permite o Decreto Estadual a lavratura do auto de 

infração e, cumulativamente, a retenção da mercadoria. É dizer: mesmo após 

garantir-se a exigência posterior do crédito tributário através da lavratura do auto de 

infração, o diploma infralegal em relevo valida a manutenção da apreensão das 

mercadorias (retenção). 

 

Ocorre que em face do ato de que se cuida, e por expressa previsão legal 

(art. 110 da Lei Estadual n. 12.670/96), as mercadorias só poderão ser liberadas, 

antes do julgamento do certamente demorado processo administrativo-tributário, se 

o autuado: a) pagar prontamente o crédito tributário; b) depositar o mesmo; ou c) 

prestar fiança idônea.15  

 

Nota-se, então, que o contribuinte, se quiser reaver suas mercadorias, terá 

que satisfazer o crédito tributário de forma definitiva ou provisória. Há, portanto, um 

condicionamento da liberação das mercadorias, antes do julgamento acerca da 

                                                 
14 O artigo anterior mencionado (art. 829) reproduz, no essencial, o disposto no art. 97 da Lei 
Estadual n. 12.670/96, que define mercadoria em situação fiscal irregular.  
15 Registre-se, ademais, que a liberação das mercadorias, mesmo havendo alguma das três 
hipóteses referidas, ainda fica “a critério da autoridade fazendária”, na linguagem do art. 110; situação 
realmente absurda. 
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validade ou não do auto de infração, ao prévio pagamento do tributo ou mesmo à 

prestação de contracautela, o que indiscutivelmente caracteriza sanção política. 

 

Desse modo, será que faz sentido para o contribuinte esperar toda a 

tramitação do processo administrativo para ao final decidir-se pela validade ou não 

do auto de infração e da apreensão de mercadorias? Será que não é mais vantajoso 

pagar logo sem discussão do que ficar sem a posse das mercadorias, evitando-se o 

descumprimento de acordos comerciais previamente realizados ou mesmo 

impedindo que as mercadorias se deteriorem por completo?  

 

Essas e outras alternativas desarrazoadas são postas ao contribuinte, que, a 

fim de evitar essa verdadeira execução fiscal oblíqua, normalmente recorre ao 

Judiciário para ver desconstituído o ato abusivo de apreensão, e este não claudica 

em repelir tal expediente, observe-se:     

 

DIREITO TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - 
MANDADO DE SEGURANÇA - INIDONEIDADE DE DOCUMENTO FISCAL 
- APREENSÃO DE MERCADORIA - LIBERAÇÃO CONDICIONADA A 
PAGAMENTO DE TRIBUTO - ILEGALIDADE - INTELIGÊNCIA DA 
SÚMULA 323 DO STF - RECURSO APELATÓRIO E REMESSA OFICIAL 
DESPROVIDOS: I - O órgão fazendário tem o poder-dever de fiscalização 
quanto à observância das normas e procedimentos estabelecidos ao 
transporte de mercadorias (obrigação acessória) e à arrecadação tributária 
(obrigação principal), devendo, todavia, exercê-lo dentro da estrita 
legalidade e de forma proporcional, de modo a não se conceber que a 
autoridade aja abusivamente. II - Uma vez detectada a suposta 
irregularidade formal (infração de obrigação acessória), consubstanciada na 
inidoneidade da nota fiscal, e lavrado o respectivo auto de infração, devem 
as mercadorias ser, imediatamente, liberadas, permanecendo estas retidas 
apenas o tempo suficiente para a perfecção do respectivo auto. III - Mesmo 
em se tratando de obrigação principal, decorrente da falta de recolhimento 
do tributo, à Fazenda Pública não é dado reter mercadorias, sujeitando a 
liberação destas ao pagamento da exação, sobretudo porque dispõe de 
meios executivos para compelir o contribuinte a adimplir o que lhe é devido. 
[...] V - Irretocável, portanto, o decisório compositivo da lide, ao reconhecer 
ilegal a medida adotada pelo Fisco, o qual, para fins de coagir o particular 
ao recolhimento de tributo, reteve mercadoria por tempo superior ao exigido 
para a lavratura do auto de infração, sob a alegativa de inidoneidade do 
respectivo documento fiscal. VI - Remessa oficial e recurso apelatório 
conhecidos, porém improvidos, para manter-se a sentença monocrática, m 
todos os seus termos. VII - Uno consensu.16 

 

                                                 
16 TJCE, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível n. 2007.0022.7886-1/1, Rel. Desa. Maria Celeste Thomaz 
Aragão, jul. em 06.08.2008, publ. no DJ n. 164 de 29.08.2008, p. 28. 
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No entanto, o problema não se queda debelado, pois nada impede que o 

Fisco, em outra ocasião, e em face do mesmo contribuinte, apreenda novamente 

suas mercadorias e sob o mesmo fundamento (inidoneidade fiscal que autoriza, 

conforme o prefalado art. 830 do RICMS, a apreensão e retenção17 das mercadorias 

mesmo após a autuação do infrator). Daí o contribuinte tem que recorrer novamente 

ao Judiciário através, e.g., da impetração de outro mandado de segurança para 

afastar mais uma vez a arbitrariedade perpetrada, revelando o problema da 

ineficácia do ataque caso a caso da norma inconstitucional de que se falou 

anteriormente (item 2.4.1 supra). Hugo de Brito Machado também nota o problema: 

 

Ocorre que do deferimento do writ nenhuma conseqüência decorre, capaz 
de inibir tais práticas arbitrárias. Por isto, proliferam, e se repetem até para o 
mesmo beneficiário da ordem judicial, que tem de ser repetida em todos os 
casos, gerando enorme encargo para o Judiciário.18 

 

Daí se percebe porque a inidoneidade fiscal representa a justificativa para a 

esmagadora maioria das apreensões de mercadorias realizadas, e 

conseqüentemente a maior parcela das demandas envolvendo pedidos de liberação 

das mesmas. 

 

 Sendo assim, o Fisco, quando retém mercadorias por suposta inidoneidade 

fiscal (declarações supostamente inexatas, rasuras que não comprometem a clara 

identificação da operação e outros vícios sanáveis), exigindo, para sua liberação, o 

pagamento do tributo e da multa,19 atua em completo descompasso com a boa 

ordem jurídica, pois não há qualquer “supremacia do interesse público” que justifique 

                                                 
17 Entendemos haver distinção entre apreensão e retenção. A primeira consubstancia-se no ato que 
retira do contribuinte a posse das mercadorias, enquanto que a segunda consiste na manutenção do 
ato de apreender. Também fazendo distinção entre apreensão e retenção: VIANA NETO, Matteus. 
Sanções Político-Tributária . Dissertação defendida no Curso de Mestrado da Faculdade de Direito 
da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2000, pp. 74-79.  
18 MACHADO, Hugo de Brito. Sanções Políticas no Direito Tributário. In: Revista Dialética de Direito 
Tributário , n. 30, mar. 1998, p. 49. 
19 A multa cominada em face do transporte de mercadorias com documentação fiscal inidônea é de 
30% do valor da operação ou da prestação, a teor do art. 123, inciso III, alínea “a” da Lei Estadual n. 
12.670/96: 
Art. 123. As infrações à legislação do ICMS sujeitam o infrator às seguintes penalidades, sem 
prejuízo do pagamento do imposto, quando for o caso: 
[...] 
III - relativamente à documentação e à escrituração: 
a) a) entregar, remeter, transportar, receber, estocar ou depositar mercadorias, prestar ou utilizar 
serviços sem documentação fiscal ou sendo esta inidônea: multa equivalente a 30% (trinta por cento) 
do valor da operação ou da prestação;  
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o atropelo aos direitos e garantias constitucionalmente asseguradas ao cidadão-

contribuinte, que, em última análise, convertem para a prevalência da idéia de justiça 

na relação tributária. Além disso, malgrado intente justificar tais apreensões, 

autorizadas em dispositivo infralegal, alegando que atua em religiosa observância ao 

princípio da legalidade, assim verdadeiramente não age, pois “o legal está na lei”;20 

se atuasse ao amparo de algum princípio, este seria o da infralegalidade, que 

sabidamente não se reconhece.  

     

3.1.2 A ADIn 395-0/SP e as importantes conclusões extraídas de seu julgamento 

 

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Ação Direta de Inconstitucionalidade 

proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, revisitou o 

tema “apreensão de mercadorias”, estabelecendo importantes conclusões sobre o 

assunto. 

 

A controvérsia instaurada referia-se ao questionamento sobre a 

constitucionalidade ou não de norma contida na Constituição do Estado de São 

Paulo, assim expressa. 

 

Art. 163. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado ao Estado:  
[...] 
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de 
tributo, ressalvado a cobrança de pedágio pela utilização de vias 
conservadas pelo Poder Público estadual;  
[...] 
§ 7°. Para os efeitos do inciso V, não se compreend e como limitação ao 
tráfego de bens a apreensão de mercadorias, quando desacompanhadas de 
documentação fiscal idônea, hipótese em que ficarão retidas até a 
comprovação da legitimidade de sua posse pelo proprietário. 

 

 O cerne da questão, como se vê, consistia em saber se o § 7º transcrito 

caracterizaria ofensa ao texto constitucional. Posicionando-se pela 

inconstitucionalidade da norma, o Conselho Federal da OAB sustentou que a 

mesma violava o art. 5º, inciso XIII da Constituição Federal, vez que o preceito tolhia 

a liberdade atinente à atividade profissional lícita. O Supremo Tribunal Federal, 

todavia, e após a manifestação do Procurador-Geral da República pela 

                                                 
20 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da Norma Jurídica , 6. ed., São Paulo: Malheiros, 2006, p. 31. 
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improcedência do pedido formulado na ADIn, entendeu que a norma atacada não 

contrariava a Constituição Federal. Veja-se a ementa: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 163, § 7º, DA 
CONSTITUIÇÃO DE SÃO PAULO: INOCORRÊNCIA DE SANÇÕES 
POLÍTICAS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XIII, DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.  
1. A retenção da mercadoria, até a comprovação da posse legítima daquele 
que a transporta, não constitui coação imposta em desrespeito ao princípio 
do devido processo legal tributário.  
2. Ao garantir o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, o 
art. 5º, inc. XIII, da Constituição da República não o faz de forma absoluta, 
pelo que a observância dos recolhimentos tributários no desempenho 
dessas atividades impõe-se legal e legitimamente.  
3. A hipótese de retenção temporária de mercadorias prevista no art. 163, § 
7º, da Constituição de São Paulo, é providência para a fiscalização do 
cumprimento da legislação tributária nesse território e consubstancia 
exercício do poder de polícia da Administração Pública Fazendária, 
estabelecida legalmente para os casos de ilícito tributário. Inexiste, por isso 
mesmo, a alegada coação indireta do contribuinte para satisfazer débitos 
com a Fazenda Pública.  
4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.21 
 

 Da análise da ementa, percebe-se que o STF, ao considerar constitucional a 

norma impugnada, delimitou em que hipótese a apreensão é válida, qual seja, 

quando as mercadorias estiverem desacompanhadas de documentação fiscal 

idônea, situação que permite a retenção das mercadorias até a comprovação da 

posse legítima pelo proprietário, mas só por esse período, porque, se as 

mercadorias continuarem apreendidas após a realização dessa diligência como 

forma de compelir o contribuinte a pagar tributo, estará evidenciada a inadmissível 

sanção política. 

 

 No entanto, a apreensão de que se cuida não configura sanção política, ou 

seja, não macula os princípios do devido processo legal e da liberdade profissional, 

vez que se destina tão-somente a aferir a legitimidade da posse daquele que detém 

as mercadorias. Portanto, pode-se afirmar com segurança que mercadorias 

desacompanhadas de documentação fiscal, por exemplo, devem ser apreendidas a 

fim de comprovar essa legitimidade ou não, sendo que isso nada tem de abusivo; é 

exercício legítimo do poder de polícia, conforme asseverou a Ministra Relatora: 

 

                                                 
21 STF, Pleno, ADIn 395-0/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, jul. em 17.05.2007, publ. no DJ de 
17.08.2007, p. 22. 
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Não se tem, no caso em pauta, hipótese normativa de coação para fins de 
pagamento de valores ao Fisco, porque a mercadoria fica retida até a 
comprovação da posse legítima por parte daquele que a transporta e que, 
então, a tem em sua posse lícita. 
 
.......................................................................................................................... 
 
No caso presente, porém, o que se põe na norma apreciada é providência 
para a fiscalização do cumprimento da legislação tributária. desempenha-se 
a atribuição prevista na norma como exercício do poder de polícia da 
Administração Pública, estabelecida legalmente para os casos de ilícito 
tributário.22-23 

  

 Ainda examinando decisório, nota-se que o mesmo afirma a 

constitucionalidade da apreensão de mercadorias sem documentação fiscal idônea, 

novamente suscitando a questão da idoneidade fiscal. 

 

 Acompanhando a lição de Hugo de Brito Machado, tem-se que a idoneidade 

de um documento deve levar em conta a finalidade a que se presta. Desse modo, a 

idoneidade do documento fiscal “há de ser avaliada em razão da finalidade à qual o 

mesmo se destina ao acompanhar as mercadorias, para que estas possam ser 

transportadas”.24 E arremata: 

 

[...] Idôneo, portanto, não será apenas o documento que esteja em 
consonância com a legislação tributária, vale dizer, que esteja sem qualquer 
defeito, que atenda inteiramente as exigências da legislação tributária. 
 
Tem sido freqüente a apreensão de mercadorias acompanhadas de nota 
fiscal na qual existe algum elemento com o qual a fiscalização não 
concorda. Questionamentos a respeito de elementos como o preço das 
mercadorias, a indicação de que a operação é isenta do imposto, o modelo 
da nota fiscal, são razões alegadas pela fiscalização para justificar a 
apreensão de mercadorias. Razões inteiramente incapazes de justificar a 
apreensão, pois não implicam falta de idoneidade do documento. Há 
idoneidade fiscal, sim, porque o documento permite ao Fisco a identificação 
adequada de quem tem a posse das mercadorias, vale dizer, do 
responsável pelo trânsito destas.25  
 

                                                 
22 Trechos do voto da Min. Cármen Lúcia proferido no julgamento da ADIn 395-0/SP. Disponível no 
sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal. 
23 Vale destacar que a fundamentação exposta no acórdão proferido pelo STF de certa forma 
corrobora a prescrição contida no art. 98 da Lei Estadual n. 12.670/96 de que se falou em linhas 
pretéritas. Este artigo, ao prever que mercadorias podem ser apreendidas a fim de se averiguar sua 
origem e destino, põe em destaque o legítimo poder de polícia estatal. Contudo, findas essas 
diligências investigativas (apuração de eventual infração e correspondente autuação), as mercadorias 
deverão ser liberadas de imediato. 
24 MACHADO, Hugo de Brito. Apreensão de Mercadoria como Sanção Política - Inteligência do 
Acórdão do STF na ADIn 395-0. In: Revista Dialética de Direito Tributário, n. 146, nov. 2007, p. 
105. 
25 MACHADO, Hugo de Brito. Op. cit. , pp. 105-106. 
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 Por fim, e realizada uma interpretação correta do posicionamento tomado pelo 

STF no julgamento da citada ADIn, chega-se, do mesmo modo que Hugo de Brito 

Machado, a algumas importantes conclusões: a) a decisão proferida em nada 

alterou a jurisprudência do Pretório Excelso, que se mantém robusta no sentido de 

rechaçar a apreensão de mercadorias como medida coercitiva ao pagamento de 

tributos; b) a idoneidade da nota fiscal, apta a obstar a apreensão, refere-se à 

comprovação da legitimidade da posse das mercadorias transportadas; c) a 

apreensão de mercadorias acobertadas por documento fiscal idôneo a provar a 

posse legítima, mesmo quando apresente alguma irregularidade formal sanável, 

evidencia ato revestido de abusividade;26 e d) a apreensão de mercadorias 

desacompanhadas de documento fiscal idôneo só pode subsistir até o momento em 

que se efetive a averiguação da posse legítima. Realizada a diligência, as 

mercadorias devem ser prontamente liberadas.27   

 

3.2 Regime especial de fiscalização e controle 

 

 O regime especial de fiscalização consiste em série de medidas adotadas 

pelo Fisco incidentes sobre a atividade empresarial de contribuintes considerados 

contumazes descumpridores de obrigações tributárias, ensejando um controle mais 

rígido sobre eles. Entre os mecanismos que implicam esse maior rigor na 

fiscalização estão: sujeição a apuração e recolhimento diário de tributos, exigência 

antecipada dos mesmos, fiscalização in locu e ininterrupta realizada por agentes 

fazendários sobre as operações comerciais do contribuinte, cancelamento dos 

benefícios fiscais a ele conferidos (diferimento no pagamento do ICMS, por exemplo) 

etc. 

 

 No Estado do Ceará, tal regime encontra-se previsto no art. 96 da Lei 

Estadual n. 12.670/96:28 

 

                                                 
26 Em sentido diametralmente oposto a essa conclusão lógica, tem-se a esdrúxula previsão do caput 
do art. 831 do Regulamento cearense do ICMS, assim redigido: “Estará sujeita à retenção a 
mercadoria acompanhada de documento fiscal cuja irregularidade seja passível de reparação”. 
27 MACHADO, Hugo de Brito. Apreensão de Mercadoria como Sanção Política - Inteligência do 
Acórdão do STF na ADIn 395-0. In: Revista Dialética de Direito Tributário, n. 146, nov. 2007, p. 
108. 
28 O art. 96, no essencial, é reproduzido no art. 873 do Decreto Estadual n. 24.569/97. 
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Art. 96. Nos casos de prática reiterada de desrespeito à legislação com 
vistas ao descumprimento de obrigação tributária, é facultado ao Secretário 
da Fazenda aplicar ao contribuinte faltoso regime especial de fiscalização e 
controle, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis, que compreenderá o 
seguinte:  
I - execução, pelo órgão competente, em caráter prioritário, de todos os 
débitos fiscais;  
II - fixação de prazo especial e sumário para recolhimento dos tributos 
devidos;  
III - manutenção de agente ou grupo fiscal, em constante rodízio, com o fim 
de acompanhar todas as operações ou negócios do contribuinte faltoso, no 
estabelecimento ou fora dele, a qualquer hora do dia e da noite, durante o 
período fixado no ato que instituir o regime especial;  
IV - cancelamento de todos os benefícios fiscais de que, porventura, goze o 
contribuinte faltoso.  
V - recolhimento antecipado do ICMS incidente sobre as operações e 
prestações internas e interestaduais.  
 

 Pelo que se observa, cabe ao Secretário da Fazenda decidir sobre a 

imposição ou não das referidas medidas (“é facultado” a ele, no dizer da Lei). 

Entretanto, isso não significa que o enquadramento no citado regime possa ser feito 

ao completo alvedrio da autoridade em questão; a própria Lei não o permite, já que 

estabelece como condição a ocorrência de reiterada prática de desrespeito à 

legislação tributária. 

 

 Inobstante haver dúvida quanto a saber-se o que se deve entender por 

“prática reiterada de desrespeito à legislação”,29 parece claro que o descumprimento 

das obrigações tributárias não pode ser aferido com base em meros indícios ou 

suposições infundadas. A nosso ver, a identificação da renitência no cumprimento 

dos deveres tributários há de ser solidamente comprovada. Se não for assim, ou 

seja, se o Secretário da Fazenda incluir contribuinte no regime especial de 

fiscalização e controle sem qualquer motivo apto a justificar a medida, restará 

evidenciada a iniqüidade de sua conduta. 

 

 Portanto, a inclusão de determinado contribuinte no regime especial de 

fiscalização há de ser motivada, fundada no efetivo desrespeito à legislação 

                                                 
29 A propósito, a Instrução Normativa n. 63/1995 estabelece como justificativa à inclusão no regime 
especial de fiscalização a ocorrência de “infrações  da  mesma  natureza, praticadas  reiteradamente  
por  mais  de  02 (duas)  vezes,  no  período  de  12  (doze) meses,  com  a lavratura de Auto de  
Infração e/ou Apreensão de Mercadorias” (IN 63/95, art. 1º, VI). Por sua vez, o Regulamento 
cearense do ICMS, ao tratar da suspensão e cassação da inscrição do contribuinte no Cadastro Geral 
da Fazenda, averba de forma semelhante: “Para efeito desta Seção, entende-se como prática 
reiterada o cometimento de infrações da mesma natureza por mais de 02 (duas) vezes, no período de 
12 (doze) meses.” (Decreto Estadual n. 24.569/97, art. 102, parágrafo único). 
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tributária, pois, do contrário, ficará patente a utilização do mecanismo como meio 

ilegítimo à obtenção mais célere do recolhimento de tributos, além de clara violação 

à igualdade que deve prevalecer no tratamento dos contribuintes. 

 

3.2.1 Novo enfoque dado ao assunto: o atual posicionamento da jurisprudência 

 

A jurisprudência dos Tribunais pátrios durante muito tempo permaneceu firme 

no sentido de repelir o regime especial de fiscalização, sob o fundamento de violava 

o princípio da liberdade de trabalho,30 e mesmo quando a medida tinha previsão em 

lei.31 Todavia, o entendimento jurisprudencial mais atualizado sinaliza para a 

possibilidade da imposição do regime, desde que prevista em lei e comprovada a 

prática reiterada de infrações aos preceitos jurídico-tributários. Essa é a orientação 

do STJ: 

 

TRIBUTÁRIO - ICMS - INADIMPLÊNCIA REITERADA - EVASÃO FISCAL - 
PREVENÇÃO - REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO - VALIDADE. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a inclusão de 
contribuinte em regime especial de fiscalização, arrecadação e controle 
quando há provas de reiterado inadimplemento de obrigações tributárias. 
Precedentes. 
2. Recurso especial não provido.32 
 

 A justificativa para a imposição do regime excepcional de fiscalização reside 

no raciocínio segundo o qual a liberdade de trabalho não pode servir de justificativa 

ao contumaz desrespeito à legislação tributária, vale dizer, a liberdade econômica 

não pode ser invocada de modo a permitir que contribuintes renitentes no 

                                                 
30 STF, 1ª Turma, RE 115452/SP, Rel. Min. Octávio Gallotti, jul. em 22.03.1988, publ. no DJ de 
22.04.1988, p. 9089; STJ, 2ª Turma, RMS 7138/GO, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, jul. em 
05.09.1996, publ. no DJ de 30.09.1996, p. 36610. 
31 STF, 2ª Turma, Ag. Reg. no RE 216983/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, jul. em 06.10.1998, publ. no 
DJ de 13.11.1998, p. 12. Com efeito, destaca o Relator em seu voto: “O certo é que o ‘regime 
especial do ICM’, mesmo autorizado por lei, porque impõe restrições e limitações à atividade 
comercial do contribuinte, viola a garantia da liberdade de trabalho, que estava inscrita no art. 153, § 
23 da Constituição de 1.967 e que a Constituição de 1.988 reafirma no art. 5º, XIII”. 
32 STJ, 2ª Turma, REsp 1032515/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, jul. em 02.04.2009, publ. no DJe de 
29.04.2009. De fato, aduz a Relatora em seu voto: “É legítima a adoção dos regimes especiais de 
fiscalização, bastando que observem os seguintes requisitos: tenham base na legislação local; b) 
assegurem o devido processo; c) não criem restrições desproporcionais ou absurdas ao exercício da 
atividade empresarial; d) visem evitar a evasão fiscal, ou seja, não constituam meios disfarçados de 
cobrança de dívidas pretéritas” (Informação extraída do sítio eletrônico do STJ. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=4853469&sReg=200
800353316&sData=20090429&sTipo=51&formato=PDF>. Acesso em: 20.05.2009). Da mesma forma: 
STJ, 1ª Turma, RMS 21356/GO, Rel. Min. Denise Arruda, jul. em 18.11.2008, publ. no DJe de 
17/12/2008. 
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cumprimento de suas obrigações sigam burlando o Fisco sem nenhum controle. 

Trata-se, pois, de nítido sopesamento de valores: de um lado a afirmação irrestrita 

da liberdade de trabalho, e de outro a necessidade de manutenção da lisura na 

relação tributária, esta seriamente vulnerada em razão da renitência do contribuinte 

no cumprimento dos deveres a que está obrigado. Diante desse confronto valorativo, 

tem-se posicionado acertadamente o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará:   

 

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE 
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE PARA RECOLHIMENTO DE ICMS. 
DEMONSTRAÇÃO PELA AUTORIDADE COATORA DOS ELEMENTOS 
JUSTIFICADORES DA INCLUSÃO DA IMPETRANTE NO REGIME DE 
EXCEÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 
A instituição de regime especial de fiscalização e controle, que obriga 
antecipar o pagamento do tributo, somente se justifica em situações 
excepcionais, para contribuintes que incidam na prática reiterada de 
descumprimento das obrigações tributárias. Hipótese em que restou 
demonstrada a participação do impetrante nas situações previstas no art. 96 
da Lei Estadual nº 12.670/96 e no art. 873 do Decreto nº 24.569/97; 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça. 
Segurança denegada.33 

 

TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE. 
EMPRESA QUE APRESENTA INÚMERAS INFRAÇÕES FISCAIS. 
SEGURANÇA DENEGADA. APREENSÃO DAS MERCADORIAS. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 323 DO STF. ORDEM CONCEDIDA. I- “A 
inclusão do contribuinte no sistema especial de controle e fiscalização, 
desde que prevista em lei, não implica violação de direito líquido e certo, 
estando comprovadas irregularidades fiscais referentes à sonegação de 
tributos.” (Des. ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES. Órgão 
Julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL. AP. Cív. Nº 2003.0004.2419-1/1). II- É 
inconstitucional a apreensão de mercadorias como meio coercitivo de 
pagamento de tributo. III. Segurança parcialmente concedida.34 (sic) 
 

 Sendo assim, a imposição do regime especial de fiscalização e controle, na 

excepcional hipótese de comprovação da prática reiterada de infrações, não 

consubstancia meio indireto de cobrança de tributos, mas sim medida de caráter 

preventivo, desempenho legítimo do poder de polícia, enfim. Além disso, em 

determinados casos, a imposição da medida também se mostra necessária como a 

única forma de se recuperar uma parte do ICMS devido.   

 

                                                 
33 TJCE, Pleno, Mandado de Segurança n. 2005.0023.1261-3/0, Rel. Des. Francisco Sales Neto, jul. 
em 08.05.2008, publ. no DJ n. 103 de 04.06.2008, pp. 30-31. 
34 TJCE, Pleno, Mandado de Segurança n. 2006.0031.0996-8/0, Rel. Des. Francisco Haroldo R. de 
Albuquerque, jul. em 18.09.2008, publ. no DJ n. 196 de 14.10.2008, p. 6.   
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Finalmente, vale ressaltar que o argumento segundo o qual a inclusão no 

regime especial de fiscalização violaria o princípio da isonomia também não se 

sustenta acaso realmente comprovada a reiterada prática de descumprimento da 

legislação tributária. Em verdade, o enquadramento do contribuinte faltoso no regime 

consagra, isto sim, o ditame da igualdade, já que se confere tratamento desigual 

(mais rigoroso) àquele que não observa os comandos tributários.35 Esse também é o 

entendimento de Sepúlveda Pertence: 

 

Certo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a Fazenda 
Pública de utilizar formas ofensivas à garantia constitucional da liberdade de 
trabalho (art. 5º, XIII, da Constituição) como forma oblíqua de cobrança de 
tributos (Súmulas 70, 323 e 547). 
 
Não é o que ocorre no caso; a agravante foi impedida de recolher o ICMS 
sob regime mais benéfico em razão do descumprimento de obrigações 
acessórias exigidas por lei. 
 
Desse modo, não há violação ao princípio da isonomia, uma vez que, todos 
os contribuintes que descumprissem as exigências da lei perderiam o 
benefício.36  
 

3.3 Recusa de fornecimento de certidão negativa de débitos 

 

 Assunto incansavelmente debatido na atualidade, a questão acerca do 

fornecimento de certidão negativa em favor do contribuinte constitui objeto de 

inúmeras demandas levadas à apreciação do Judiciário, uma vez que se trata de 

documento essencial a vários atos da vida civil. 

 

 Inicialmente, convém destacar que a obtenção de certidão negativa de 

débitos é direito constitucionalmente assegurado ao cidadão-contribuinte (CF/88, art. 

5º, inciso XXXIV, alínea “b”),37 ou seja, a menos que ele efetivamente seja devedor 

do Fisco, via de regra tem direito a receber esse documento. 

                                                 
35 Em sentido idêntico: VIANA NETO, Matteus. Sanções Político-Tributária . Dissertação defendida 
no Curso de Mestrado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2000, 
pp. 82-83. 
36 Trecho do voto proferido no julgamento do Ag. Reg. no RE 474241 (STF, 1ª Turma, Ag. Reg. no RE 
474241, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, jul. em 15.08.2006, publ. no DJ de 08.09.2006, p. 41). 
37 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: 
[...] 
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 Em face dos avanços tecnológicos verificados na atualidade, o procedimento 

para a obtenção da certidão foi sensivelmente simplificado, já que pode ser feito de 

forma eletrônica, diretamente no sítio virtual do ente tributante. Acontece que esse 

procedimento, apesar de simples, muitas vezes se revela um verdadeiro tormento 

para o cidadão-contribuinte, notadamente aquele que compõe o quadro societário de 

empresas. É que, em muitas ocasiões, aquele que busca uma certidão negativa 

acaba por receber, ao revés, uma certidão positiva de débitos, e quando decide 

perquirir o porquê do indeferimento de seu pleito, normalmente é surpreendido pela 

afirmação, por parte do Fisco, de que é co-responsável por débitos da empresa na 

qual figura como sócio. 

 

 Sendo assim, constata-se que o contribuinte não obterá certidão negativa 

enquanto não quitar os débitos pelos quais é supostamente responsável. Essa 

posição adotada pelo Fisco, entretanto, consubstancia mais uma forma de cobrança 

indireta de tributos, inadmissível no ordenamento jurídico pátrio por diversos 

motivos. 

 

3.3.1 Distinção entre a personalidade da empresa e a dos sócios que a compõem 

como regra e a exceção inconstitucional advinda do não fornecimento de certidão 

negativa 

 

 O ordenamento jurídico, como se sabe, confere significativa autonomia aos 

particulares, deferindo-lhes a possibilidade de associação para a consecução das 

mais diversas finalidades, desde que lícitas. Sendo assim, podem os particulares se 

associarem em torno de fins políticos, econômicos, religiosos, assistenciais etc. 

 

 Enfocando especificamente a associação visando à obtenção de lucros, ou 

seja, as chamadas sociedades empresariais, tem-se que em regra o patrimônio da 

pessoa jurídica não se confunde com a dos sócios; a regra geral consiste na 

premissa de que, a priori, são distintas as personalidades da empresa e dos sócios 

                                                                                                                                                         
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de 
situações de interesse pessoal; 
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que a compõem.38 Nota-se, portanto, que a primeira é entidade individualizada, 

possuindo nome e patrimônio próprios, além de inscrição em cadastro diferenciado 

(CNPJ, CGF, v.g.). 

 

 Desse modo, a empresa caracteriza organismo distinto da figura dos sócios 

que a compõem. Nessa qualidade, realiza operações comerciais, promove a 

geração de empregos, aufere dividendos econômicos, assume obrigações perante o 

Estado, entre as quais a de pagar tributos, tudo com vistas a cumprir sua função 

social (CF/88, art. 5º, inciso XXIII), a ser útil de alguma forma à coletividade e ao 

Estado. Assim, de modo geral, é a própria pessoa jurídica que assume obrigações 

tributárias para com o Fisco, só cabendo a responsabilização dos sócios, em regra, 

quando ela não possuir bens suficientes para satisfazer a dívida ou quando se 

verifique a gestão temerária por parte dos sócios-gerentes, diretores ou 

representantes. 

 

 No entanto, não se olvida que a regra comporta exceções, ou seja, sabe-se 

que em determinadas situações, caracterizadas pela utilização abusiva da pessoa 

jurídica pelos sócios, certamente caberá a chamada desconsideração da 

personalidade jurídica (disregard of legal entity, na linguagem da doutrina norte-

americana) prevista no art. 50 do Código Civil de 2002.39 A propósito, Nelson Nery 

Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery definem o instituto: 

 

Consiste na possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma 
da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins 
fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo 
que o credor de obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o 
patrimônio particular de seus sócios ou administradores para a satisfação 
de seu crédito.40 

                                                 
38 Hodiernamente, a maioria das empresas são constituídas sob a forma de sociedades por cotas de 
responsabilidade limitada, nas quais a responsabilidade dos sócios, ressalvada a hipótese de 
integralização do capital social, limita-se ao valor das cotas que detêm (CC, art. 1.052). Nada 
obstante, sabe-se que existem outras espécies de sociedade, menos comuns na prática, que 
pressupõem a responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios; é o caso da sociedade em nome 
coletivo (CC, art. 1.039, caput) e da sociedade em comandita simples, em que o sócio comanditado 
tem responsabilidade solidária e ilimitada pelas obrigações sociais (CC, art. 1.045, caput).  
39 Art. 50. Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou 
pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público 
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de 
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 
40 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado , 5. ed., São 
Paulo: RT, 2007, p. 234.   



57 
 

 

 Sendo assim, através desse mecanismo excepcional, possibilita-se a 

responsabilização patrimonial daqueles que se valeram da personalidade jurídica da 

empresa com propósitos fraudulentos ou repudiados pela ordem jurídica. 

 

 Entretanto, no Direito Tributário, verifica-se que a exceção infelizmente vem 

se tornando regra por conta do desvio de finalidade emanado da Administração 

Fazendária, pois é cada vez mais comum a postura do Fisco no sentido de atribuir 

aos sócios a responsabilidade por débito que a rigor é da empresa. Ilustremos a 

situação. 

 

 Imagine-se que determinada empresa X é autuada em virtude da prática de 

alguma das infrações enunciadas na lei. Após, instaura-se processo administrativo-

tributário para aferir-se a regularidade da autuação, possibilitando-se ao contribuinte 

o exercício do direito de defesa. Ao fim do processo, entende o órgão fiscal julgador 

pela procedência da autuação, condenando a empresa a pagar certa quantia a título 

de multa ou mesmo o tributo que se tenha deixado de recolher. Decorrido o prazo 

para o adimplemento, e sem que este tenha sido feito, o crédito é inscrito em Dívida 

Ativa; lavra-se uma Certidão da Dívida Ativa, título executivo extrajudicial capaz de 

aparelhar a posterior execução fiscal. 

 

 Acontece que é justamente nesta última etapa que se tem constatado a 

arbitrariedade da Administração Fazendária, porquanto esta, ao mesmo tempo em 

que torna líquido, certo e exigível o crédito tributário em face da empresa através da 

Certidão da Dívida Ativa, vem, na prática, colocando o nome dos sócios 

conjuntamente como co-responsáveis pelo débito, sem que tenha sido demonstrada 

qualquer das hipóteses ensejadoras dessa co-responsabilidade. 

 

 Diante disso, a Fazenda Pública, nesse caso, parece ignorar ou mesmo 

sobrepor-se à regra jurídica atinente à distinção entre a personalidade da empresa e 

a dos sócios que dela formam parte, o que traz sérios prejuízos ao contribuinte, que 

muitas vezes nem poder de gerência tem. Entre esses gravames, figura a 

impossibilidade de o sócio “em débito” obter certidão negativa de débitos, participar 

de licitação pública, obter empréstimos etc. 
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 Com efeito, o Decreto Estadual n. 24.569/97, no capítulo III, traz disposições 

sobre o Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual (CADINE), que foi 

criado por força de Lei Estadual n. 12.411/95. Entre essas disposições, destaca-se a 

do art. 119 do RICMS, que versa sobre a inclusão no mencionado Cadastro: 

 

Art. 119. O CADINE tem por finalidade fornecer à Administração Pública 
informações e registros relativos à inadimplência de obrigações para com o 
Erário Estadual, de natureza tributária ou não. 
Parágrafo único. Serão incluídas no Cadastro a que se refere este artigo as 
pessoas físicas ou jurídicas, inclusive os seus representantes legais que: 
I – possuem débito de qualquer natureza inscrito na Dívida Ativa do Estado; 
 

  Por outro lado, o art. 120 do mesmo Decreto estabelece restrições àqueles 

que figuram no CADINE: 

  

Art. 120. As pessoas físicas ou jurídicas e seus representantes legais cujos 
nomes venham a integrar o CADINE ficarão impedidas de:  
I - participar de licitação pública realizada no âmbito dos órgãos ou 
entidades integrantes da Administração Pública Estadual direta, indireta, 
autárquica ou fundacional, exceto sociedade de economia mista e empresa 
pública; 
II - obterem empréstimo junto a instituições financeira estaduais; 
III - obterem Certidão Negativa de Débitos Fiscais ou Certificado de 
Regularidade de Débitos Fiscais, emitidos pela Secretaria da Fazenda; 
IV - gozarem de benefícios condicionados ou de incentivos financeiros 
patrocinados pelo Estado; 
V - gozarem de benefícios patrocinados por fundos de desenvolvimentos 
estaduais; 
VI - obterem regimes especiais de tributação. 

 

 Desse modo, elabora-se o seguinte raciocínio: se o sócio estiver inscrito na 

Dívida Ativa, imediatamente terá seu nome incluído no CADINE, e figurando neste 

estará impossibilitado de receber certidão negativa. Ocorre que já no início desse 

raciocínio encontra-se patente desvio de finalidade administrativa, pois, conforme se 

demonstrou, o Fisco, além de inscrever a dívida em nome da empresa, 

reiteradamente inclui também o sócio como co-responsável pelo débito, sem que 

tenha sido comprovado qualquer ato praticado pelo mesmo capaz de ensejar sua 

responsabilização (excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos). 

Além disso, para que o contribuinte obtenha a certidão negativa, terá logicamente 

que ser excluído do CADINE primeiro, mas, para que isso ocorra, é necessário que 

ele pague a dívida que se diz de sua responsabilidade, nos termos do art.121, inciso 

I do RICMS: 
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Art. 121. Terão seus nomes excluídos do CADINE, as pessoas físicas e 
jurídicas, inclusive os seus representantes legais que se enquadrem nas 
seguintes hipóteses: 
I – pagamento ou composição da dívida; 

 

 Assim, fica claro que a prática realmente tem por escopo compelir o 

contribuinte a pagar débitos por via indireta, pois: a) uma vez inscrito na Dívida 

Ativa, ele também é incluído no CADINE; b) neste estando presente, não se lhe 

defere a certidão negativa de débitos; se a quiser, imperioso se torna o pagamento 

da dívida sem margem para qualquer discussão.  

 

Nesse contexto, é de se recepcionar com cautela recente julgado proferido 

pelo TJCE, veja-se:  

 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. EXCLUSÃO DO 
CADINE. EX-SÓCIO GERENTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 
SOLIDÁRIA NAS HIPÓTESES DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO 
DE PODERES OU COM INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU 
ESTATUTO (CTN, ART. 135, INC. III). CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA 
CONTENDO O NOME DO IMPETRANTE COMO RESPONSÁVEL 
SOLIDÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL JURIS TANTUM DE CERTEZA, 
LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA REGULARMENTE INSCRITA 
(CTN, ART. 204 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO). NECESSIDADE DE 
COMPROVAÇÃO PELO SÓCIO-GERENTE DE QUE NÃO AGIU COM 
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL 
OU ESTATUTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA 
ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA. 
1. Os sócios gerentes são pessoalmente responsáveis pelos créditos 
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com 
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto (CTN, art. 
135, inc. III).  
2. Uma vez constando o nome de sócio ou ex-sócio gerente como 
responsável solidário na certidão da dívida ativa, cabelhe comprovar não ter 
agido com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 
estatuto, em decorrência da presunção legal de certeza, liquidez e 
exigibilidade que gravita em torno da dívida regularmente inscrita (CTN, art. 
204 e seu parágrafo único). 
3. Assim, em se tratando de ação na qual visa o promovente, ex-sócio 
gerente, a expedição de certidão negativa de débito tributário e a exclusão 
de seu nome do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual 
(CADINE), terá de comprovar não ter agido nas circunstâncias previstas no 
art. 135, III, do CTN, sendo imperioso, para tanto, a realização de dilação 
probatória.  
[...] 
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5. Segurança denegada por inadequação da via eleita, com a extinção do 
feito sem resolução do mérito (CPC, art. 267, incs. IV e VI).41 (sic) 

 

 É certo que a presença do nome do sócio na certidão negativa gera a 

presunção relativa de que ele é também responsável pela dívida, mas desde que a 

inscrição tenha sido feita em virtude da comprovação da prática de atos com 

excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, pensamos. Em não 

sendo assim, vale dizer, se a sua inclusão no título executivo extrajudicial tenha sido 

feita de forma unilateral pelo Fisco (como tem ocorrido na prática), entendemos, com 

a devida vênia, que, mesmo sendo sócio gerente, não se pode impor ao indivíduo o 

ônus de provar que nada deve, porquanto não demonstrada a ocorrência de alguma 

das citadas hipóteses previstas no Código Tributário Nacional.42 Em última análise, 

entendemos que não conceder certidão negativa de débitos pela simples alegação 

de que o contribuinte é responsável por dívida de titularidade da empresa, sem 

comprovar isso contudo, caracteriza meio indireto para forçá-lo a adimplir débito 

quase sempre indevido.    

 

Finalmente, cumpre-nos registrar nosso entendimento, minoritário é verdade, 

no sentido de admitir, como exceção, a desconsideração da personalidade jurídica 

no caso de sociedades nas quais a divisão das cotas entre os sócios se dá de forma 

acentuadamente desproporcional (um dos sócios detém 99% das cotas, e o outro 

apenas 1%, v.g.). Pensamos que nesse caso a sociedade só existe no plano formal; 

a presença de sócio com apenas 1% das cotas se destina tão-somente a dar uma 

roupagem de sociedade, cujo objetivo é livrar aquele que faticamente é o único 

titular da empresa de ser responsabilizado pelos débitos que adquire em nome da 

pessoa jurídica. Sendo assim, ocultando-se sob as vestes da personalidade jurídica, 

não raro se vê sócios que adquirem vultosas dívidas perante o Fisco em nome da 

pessoa jurídica, dando ensejo a numerosas execuções fiscais conseqüentemente, 

mas que não são responsabilizados por elas simplesmente pelo fato de a 

personalidade da pessoa jurídica não se confundir com a dos sócios que a 

                                                 
41 TJCE, Pleno, Mandado de Segurança n. 2006.0000.3823-7/0, Rel. Des. João Byron de Figueiredo 
Frota, Rel. para Acórdão Des. Raul Araújo Filho, jul. em 20.11.2008, publ. no DJ n. 63 de 06.04.2009, 
pp. 2-3. 
42 Em sentido diverso, e corroborando o entendimento do TJCE: STJ, 1ª Turma, REsp 1080319/SP, 
Rel. Min. Benedito Gonçalves, jul. em 23.04.2009, publ. no DJe de 11.05.2009.  
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administram geralmente  ser aplicada à maioria dos casos de forma indistinta. 

Pensando de forma semelhante, opina Aurélio Pitanga Seixas Filho: 

 

Como já manifestei minha opinião favorável às sanções tributárias que 
restrinjam direitos dos contribuintes, cabe especificar algumas hipóteses 
para o seu cabimento, como, por exemplo, um contribuinte do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e/ou do IPI permanecer meses 
ou anos continuadamente sem recolher esses impostos, através de artifícios 
de todas as naturezas. Também seria o caso do importador ou exportador 
praticante dos crimes de contrabando ou descaminho. Parece-me 
inaceitável, da mesma forma, que um contribuinte insolvente, continue a 
exercer sua atividade empresarial por meses e anos, acumulando dezenas 
e centenas de execuções fiscais.43   

  

3.3.2 Pressupostos à responsabilização dos sócios por dívidas da pessoa jurídica 

 

 Como visto, os sócios podem responder pelas dívidas da pessoa jurídica. No 

entanto, para que isso ocorra, faz-se mister a presença de dois requisitos extraídos 

da exegese do art. 135, caput e seu inciso III do Código Tributário Nacional, quais 

sejam, o exercício da função de gerência ou direção e a prática de atos com 

excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos.44 

 

 O primeiro pressuposto à responsabilização pessoal daqueles que agem em 

nome de pessoa jurídica consiste no exercício da função de gerência ou direção por 

parte do sujeito a quem se quer imputar a responsabilidade por substituição. De 

logo, é preciso esclarecer a diferença entre a figura do sócio e a dos gerentes ou 

diretores, como o faz Hugo de Brito Machado Segundo: 

 

Cumpre destacar, portanto, a diferença que há entre o sócio e o diretor, ou 
gerente. O primeiro aportou capital na formação do patrimônio da pessoa 
jurídica e, em princípio, não participa de seu funcionamento, não tendo 
responsabilidade pelo que na empresa acontece. O segundo é órgão 
através do qual a sociedade se manifesta. 
 
..........................................................................................................................     
 

                                                 
43 SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Sanções Administrativas Tributárias. In: Sanções 
Administrativas Tributárias , Hugo de Brito Machado (coord.), São Paulo: Dialética; Fortaleza: ICET 
(co-edição), 2004, p. 50. 
44 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias 
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 
estatutos: 
[...] 
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 
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Evidentemente, a distinção entre sócio e diretor somente tem relevo nos 
tipos societários que permitem a separação entre um e outro, como as 
sociedades limitadas e as sociedades anônimas. Nestas, só aquele que age 
em nome do contribuinte pode, nessa condição, cometer infrações, ao 
contrato ou à lei, capazes de fazer incidir o art. 135, III, do CTN.45 

 

 Portanto, a qualificação de sócio não é suficiente à incidência da 

responsabilidade por substituição (o dispositivo nem fala em sócios, aliás); é preciso 

que se evidencie a função de gerência ou direção daquele a quem se pretende 

imputar essa excepcional responsabilização. Ocorre que também não basta ser 

apenas sócio-gerente ou diretor, pois faz-se necessário que haja por parte deles a 

prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto. 

 

 Apesar da imprecisão quanto ao significado da expressão, tanto a doutrina 

como a jurisprudência vêm pacificando entendimento no sentido de não considerar 

infração à lei o mero inadimplemento ou falta de recolhimento de tributos. É como 

pensa o STJ: 

 

EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DE SÓCIO-GERENTE – 
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE 
PODERES OU INFRAÇÃO À LEI. 
De acordo com o artigo 135 do Código Tributário Nacional, o sócio deve 
responder pelos débitos fiscais do período em que exerceu a administração 
da sociedade se ficar provado que agiu com dolo ou fraude. O mero 
inadimplemento tributário não enseja o redirecionamento da execução 
fiscal. Precedentes.  
Agravo regimental improvido.46 

  

Por seu turno, ao averiguar-se a prática de atos com excesso de poderes ou 

violação ou contrato social ou estatuto, deve-se levar em conta se a conduta do 

sócio-gerente ou diretor se deu fora de suas atribuições, extrapolando os limites 

fixados nos atos constitutivos ou mesmo na lei societária, como ocorre nas hipóteses 

de o sócio-gerente realizar operação proibida pelo contrato social, desviar recursos 

da pessoa jurídica para si próprio ou mesmo quando, “embora o fato gerador tenha 

sido realizado pela pessoa jurídica, a dívida tributária não for adimplida em virtude 

                                                 
45 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. A Execução fiscal e a Responsabilidade de Sócios e 
Dirigentes de Pessoas Jurídicas. In: Revista Forense , v. 99, n. 370, nov/dez 2003, p. 28. 
46 STJ, 2ª Turma, Ag. Reg. no Ag. Inst. 696047/BA, Rel. Min. Humberto Martins, jul. em 06.11.2008, 
publ. no DJe de 28.11.2008. 
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de ato contrário à lei societária praticado pelo diretor ou sócio-gerente, como é o 

caso da dissolução irregular da sociedade”.47    

 

Então, fica evidenciado que a responsabilidade por substituição é a exceção, 

uma vez que os sócios só respondem quando configurados os requisitos já 

delineados. Em não se comprovando estes, não há razão para inscrevê-los na 

Dívida Ativa e no CADINE nem para denegar-se a certidão negativa pleiteada pelo 

contribuinte. 

   

3.3.3 Mecanismo reparatório dos danos sofridos pelo contribuinte: ação indenizatória 

movida contra o Estado 

 

 Da mesma forma que o contribuinte pode ser responsabilizado por infrações 

cometidas no exercício de suas atividades, o Estado também pode responder por 

danos ao contribuinte. Trata-se da responsabilidade civil do Estado 

constitucionalmente prevista no § 6º do art. 37 da Lei Magna.48 Essa 

responsabilidade é objetiva, ou seja, independe de dolo ou culpa do agente 

administrativo; para que tenha lugar basta que se verifique a ação estatal e o 

correspondente dano ao contribuinte. A propósito, José dos Santos Carvalho Filho 

traça magistralmente os contornos da responsabilidade civil do Estado: 

 

Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três 
pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim 
considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, 
legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] 
 
O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há falar em 
responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não 
importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o 
dano moral. Logicamente, se o dito lesado não prova que a conduta estatal 
lhe causou prejuízo, nenhuma reparação terá a postular. 
 
O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o 
fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas 

                                                 
47 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. A Execução fiscal e a Responsabilidade de Sócios e 
Dirigentes de Pessoas Jurídicas. In: Revista Forense , v. 99, n. 370, nov/dez 2003, p. 30. 
48 Art. 37. [...] 
§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
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demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem 
qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa.49  

 

 Em matéria de certidão negativa de débitos, observa-se que o não 

fornecimento desse documento pelos malsinados motivos expostos (inscrição 

indevida na Dívida Ativa – inclusão no CADINE – impossibilidade de fornecimento de 

certidão negativa) certamente traz prejuízos ao contribuinte, que podem ser tanto 

materiais quanto morais. 

 

 De fato, visualize-se a seguinte situação: João, proprietário de determinado 

imóvel, convenciona com José a compra e venda do bem. Contudo, no momento da 

formalização definitiva do negócio jurídico, este não se perfectibiliza porque um dos 

contratantes não obteve a indispensável certidão negativa perante o Fisco, já que 

este alegou estar o pactuante inscrito na Dívida Ativa e no CADINE em virtude de 

sua (infundada) co-responsabilidade por débitos de empresa na qual forma parte do 

quadro societário. 

 

 Como parece evidente, essa recusa de fornecimento da certidão negativa 

indiscutivelmente prejudica o contratante, pois: a) obsta a perfectibilização do 

negócio, tendo aquele que não obteve o documento que arcar com as 

conseqüências patrimoniais advindas do descumprimento do acordo, o que lhe traz 

danos materiais; b) ocasiona danos morais ao contribuinte, uma vez que associa ao 

seu nome o “rótulo” de “inadimplente”; situação que, se não for corrigida, repercutirá 

negativamente até mesmo em outros contratos que intente celebrar posteriormente 

(crê-se que a maioria das pessoas não quer contratar com alguém presumivelmente 

inadimplente). 

 

 Neste caso, como também na hipótese de execução fiscal contra o sócio 

inscrito indevidamente na Dívida Ativa, tem o contribuinte (pessoa natural) a 

possibilidade de acionar a função jurisdicional a fim de reparar a lesão sofrida, e esta 

tem acolhido a pretensão daqueles. Observe-se como se manifestam o Superior 

Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, respectivamente, 

sobre o tema: 

                                                 
49 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo,  17. ed., Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2007, p. 482. 
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PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
ESTADO. DANOS MORAIS. ARTIGO 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL.  SÚMULA 83/STJ. INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 
1. Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor 
da União, com fulcro nos artigos 37, § 6º da CF, em face da indevida 
inscrição do nome do autor na dívida ativa, em cujo bojo restou reconhecida 
a conduta indevida da Administração Tributária, insindicável nesta Corte 
(Súmula 07/STJ).  
2. O ajuizamento indevido de execução fiscal poderá justificar o pedido de 
ressarcimento de danos morais, quando ficar provado ter ocorrido abalo 
moral. Precedentes: REsp 773.470/PR, DJ 02.03.2007; REsp 974.719/SC, 
DJ 05.11.2007; REsp 1034434/MA, DJ 04.06.2008.  
[...] 
4. Inequívoca a responsabilidade estatal, consoante a legislação 
infraconstitucional e à luz do art. 37 § 6º da CF/1988, bem como escorreita a 
imputação dos danos morais, nos termos assentados pela Corte de origem, 
verbis: "(...)Verificado que contra o autor foi movida ação de execução fiscal 
para a cobrança do crédito tributário correspondente, em razão da indevida 
inscrição do seu nome em Dívida ativa, não há como desconsiderar a 
participação da União no dano causado ao demandante. No caso presente, 
o autor sofreu não só constrangimento, mas indignação e revolta ante o fato 
de ter sido processado por inscrição indevida de débito na Dívida ativa. 
Entendendo-se que ficou caracterizada a responsabilidade civil da União 
pelos danos morais causados ao autor, há de se verificar como pode ser 
compensado pelo fato.(...)Assim, fixo, a título de indenização por danos 
morais, o valor de R$ 2.500,00, reconhecendo como indevida a indenização 
por danos materiais, na forma em que estabelecido na sentença, porquanto 
requereu o autor o ressarcimento decorrente dos prejuízos psíquicos 
sofridos. (...)"  
[...] 
6. Recurso especial não conhecido.50 

     

APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INDEVIDA 
INSCRIÇÃO DO NOME DO APELADO NA DÍVIDA ATIVA E 
AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O MESMO - 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - COMPROVAÇÃO DOS 
FATOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE - VALOR INDENIZATÓRIO 
RAZOÁVEL - APELO E REMESSA CONHECIDOS E IMPROVIDOS: 1 - 
Uma vez demonstrado o liame de causalidade entre o ato dos agentes da 
Apelante e o dano causado ao Apelado e não tendo sido afastado o referido 
nexo, impõe-se seja o Recorrente responsabilizado quanto aos danos 
morais sofridos pelo Recorrido. II - A concepção atual da doutrina orienta-se 
no sentido de que a responsabilização do agente causador do dano moral 
opera-se por força do simples fato da violação (“danum in re ipsa”). 
Verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, não 
havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os pressupostos 
legais para que haja a responsabilidade civil (nexo de causalidade e culpa). 
III - A impossibilidade de obter-se uma indenização compensatória para o 
dano moral não impede que se estabeleça uma indenização sucedânea ou 
satisfatória para esse direito irrecuperável, proporcionando-se à vítima um 
instrumento capaz de amenizar a sua dor e que, ao mesmo tempo, imponha 
ao ofensor uma reprimenda que o constranja a não praticar novamente a 
mazela. IV - O valor indenizatório firmado pelo juízo singular - 200 
(duzentos) salários mínimos - adequa-se à situação das partes, bem como à 
gravidade da ofensa, atribuindo ao Apelado uma compensação para 

                                                 
50 STJ, 1ª Turma, REsp 904330/PB, Rel. Min. Luiz Fux, jul. em 16.10.2008, publ. no DJe de 
03.11.2008. 
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amenizar o pesar íntimo sofrido, sem deferir-lhe enriquecimento 
desproporcional. V - Apelação cível e remessa oficial conhecidas e 
improvidas.51 

  

3.4 Indeferimento de inscrição em cadastro de contribui ntes 

 

 A inscrição no cadastro de contribuintes constitui obrigação acessória e, como 

tal, está prevista no art. 70 da Lei Estadual n. 12.670/96, assim expresso: “Os 

contribuintes definidos nesta Lei são obrigados a inscrever seus estabelecimentos 

no Cadastro Geral da Fazenda (C.G.F.) antes de iniciar as suas atividades, na forma 

como dispuser o regulamento”.52 

 

 A obrigação de inscrever o estabelecimento antes de iniciar as atividades, 

como se observa, não se traduz em elemento essencial à realização de negócios 

jurídicos, sendo improcedente a afirmação de que constitui autorização para o 

exercício de atividade econômica. No entanto, o fato de o contribuinte estar ou não 

inscrito certamente influencia no momento da celebração de acordos, haja vista que 

muitos agentes econômicos só negociam com estabelecimentos que detenham essa 

qualidade.53 Por isso mesmo é que o indeferimento de inscrição no cadastro de 

contribuintes, quando não existem motivos para tanto, gera prejuízos ao requerente, 

pois se trata de uma obrigação, ao passo que também evidencia postura fiscal 

arbitrária. 

 

 No Estado do Ceará, a Administração Tributária, ao regulamentar a matéria, 

desafortunadamente estabeleceu mais um dos expedientes inconstitucionais ora 

estudados, já que, no art. 94 do RICMS, está prevista como uma das causas para a 

                                                 
51 TJCE, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível n. 2003.0006.2718-1/0, Rel. Desa. Maria Celeste Thomaz 
de Aragão, jul. em 09.06.2004, publ. no DJ n. 126 de 07.07.2004, p. 34. 
52 O Regulamento cearense do ICMS, por sua vez, contém previsão no sentido de esclarecer quais 
contribuintes não estão obrigados a cadastrar-se: 
Art. 93.  Não serão obrigados à inscrição no CGF: 
I - o representante e o mandatário que se limitem a angariar pedido de mercadoria a ser remetida 
diretamente do estabelecimento representado para o respectivo adquirente; 
II - o agenciador e corretor que se limitem a intermediar a prestação de serviço; 
III  - o canteiro de obra da empresa de construção civil; 
IV - o ambulante e a pessoa que se dediquem a atividades comerciais de natureza transitória, 
limitada ao período de realização em feira de amostra, exposição, parque de diversão, quermesse, 
leilão e afins. 
53 Da mesma forma: VIANA NETO, Matteus. Sanções Político-Tributária . Dissertação defendida no 
Curso de Mestrado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2000, pp. 
92-93. 
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não concessão da inscrição o fato de o sócio ou titular da empresa requerente estar 

inscrito na Dívida Ativa: 

 

Art. 94. A inscrição não será concedida nos seguintes casos: 
[...] 
IV  -  quando o titular ou sócio da empresa pleiteante estiver inscrito na 
Dívida Ativa do Estado ou participe de outra que esteja cassada, suspensa 
ou baixada de ofício; 

    

 Pelo que se nota, a empresa não poderá inscrever-se no Cadastro Geral da 

Fazenda se o sócio que a compõe estiver na Dívida Ativa Estadual. Aqui, valem as 

mesmas considerações feitas no item anterior: se a inscrição do sócio na Dívida 

Ativa se der por mero comodismo da Fazenda Pública, sem que se verifique 

qualquer dos pressupostos à responsabilização substituta do mesmo, então se 

estará diante de abusividade fiscal, já que, se quiser obter a inscrição da empresa, 

terá o sócio que pagar débitos de outra empresa na qual figura como sócio, mas que 

o Fisco afirma serem de sua responsabilidade. Tal arbitrariedade é passível de 

correção pela via do mandado de segurança, como tem admitido o TJCE: 

 

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
INSCRIÇÃO NO CGC DO ESTADO. EXIGÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO 
DE SÓCIO DA EMPRESA POSTULANTE JUNTO AO FISCO ESTADUAL. 
PRÁTICA QUE OFENDE OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE 
REGEM A ORDEM ECONÔMICA. 
(1) Consoante já remansoso entendimento dos tribunais superiores, 
inclusive do STF, constitui prática inconstitucional violadora dos princípios 
da ordem econômica o indeferimento de inscrição de nova empresa junto ao 
cadastro geral de contribuintes, a pretexto de existirem pendências 
tributárias em nome de um dos sócios, decorrentes de participação sua em 
outra empresa, ainda devedora do Fisco. 
(2) Segurança concedida.54 

 

 Por sua vez, a doutrina também exterioriza seu repúdio a essa prática 

abusiva, conforme aduz Hugo de Brito Machado: 

 

Inteiramente inadmissível é a negativa de inscrição no Cadastro de 
Contribuintes do Estado em razão de estar o requerente em débito. Essa 
negativa atropela flagrantemente o princípio constitucional que assegura a 
liberdade para o exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo os casos 
previstos em lei. 
 
.......................................................................................................................... 

                                                 
54 TJCE, Pleno, Mandado de Segurança n. 2008.0011.6797-5/0, Rel. Des. José Arísio Lopes da 
Costa, jul. em 08.01.2009, publ. no DJ n. 44 de 09.03.2009, pp. 1-2. 
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As leis estaduais que prescrevem a exigência de quitação como condição 
para a inscrição, ou autorizam o cancelamento desta como represália ao 
contribuinte infrator, são de inconstitucionalidade flagrantíssima. Nenhum 
juiz que tenha o mínimo de conhecimento jurídico e bom senso pode deixar 
de reconhecê-lo. 
 
O direito de cumprir o dever de inscrever-se, e de se manter inscrito, para 
escapar das sanções cominadas aos que exercitam a atividade econômica 
sem estarem inscritos, é líquido e certo, ensejando a proteção pelo 
mandado de segurança, que qualquer magistrado competente, digno do 
cargo, não terá dúvida em conceder.55  

 

3.4.1 A dissolução irregular da empresa como causa para o indeferimento de 

inscrição no cadastro de contribuintes 

 

 Questão diversa da tratada no item anterior é o indeferimento de inscrição 

cadastral em razão de o sócio da empresa ter participado de outra dissolvida 

irregularmente (baixada de ofício, nos termos da parte final do citado inciso IV do art. 

94 do Decreto Estadual n. 24.569/97). 

 

 A baixa cadastral de ofício ocorre em situações nas quais o contribuinte não é 

encontrado em atividade no local informado ou é convocado a comparecer ao Fisco 

para regularizar sua situação cadastral em prazo fixado em edital de convocação 

publicado no Diário Oficial do Estado e não o faz. Acontece, geralmente, em virtude 

da mudança de endereço do contribuinte ou do encerramento de suas atividades 

sem prévia comunicação à Administração Fazendária.56-57 Nessas hipóteses, 

considera-se que o contribuinte encerrou de forma irregular suas atividades, o que 

                                                 
55 MACHADO, Hugo de Brito. Aspectos Fundamentais do ICMS , 2. ed., São Paulo: Dialética, 1999, 
pp. 237-238. 
56 “A empresa que deixa de funcionar no endereço indicado no contrato social arquivado na junta 
comercial, desaparecendo sem deixar nova direção, é presumivelmente considerada como 
desativada ou irregularmente extinta”. (TJCE, 1ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento n. 
2005.0010.7343-7/0, Rel. Des. José Arísio Lopes da Costa, jul. em 30.05.2007, publ. no DJ n.108 de 
11.06.2007) 
57 No Estado do Ceará, a Instrução Normativa n. 33/1993 disciplina o procedimento relativo à baixa 
de ofício. Dispõe o art. 25 da referida Instrução Normativa. 
Art. 25. Dar-se-á a baixa de ofício quando: 
a) mediante diligência cadastral, o contribuinte não for encontrado em atividade no local informado, 
exceto quanto às hipóteses de mudança de endereço ou domicílio fiscal, desde que previamente 
comunicadas ao órgão local; 
b) comprovada a não veracidade nem a autenticidade dos demais dados e informações cadastrais; 
c) no caso de microempresas, não for apresentado o Pedido de Renovação de Benefícios Fiscais, 
não for atendido o Edital de Convocação, nem for requerida a alteração do regime de recolhimento; 
d) não for atendida a convocação relativa a recadastramento, quando for o caso. 
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impossibilita a constituição (inscrição) de novas empresas caso o sócio tenha 

participado de outra baixada de ofício. É como entende o STJ:  

 

ADMINISTRATIVO E FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO (ATUALIZAÇÃO) NO CADASTRO DE 
CONTRIBUINTES DO ESTADO DE SERGIPE. REGULARIZAÇÃO DE 
PENDÊNCIAS FISCAIS DO NOVO SÓCIO. RESOLUÇÃO 152 DO RICMS. 
LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
[...] 
2. Mandado de Segurança impetrado por empresa, com pedido de liminar, 
contra ato do Secretário da Fazenda do Estado de Sergipe, 
consubstanciado no indeferimento do processo de inscrição (atualização 
cadastral) no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe, com 
supedâneo no art. 152, do RICMS, sob a alegação de que um dos sócios da 
empresa impetrante figura como sócio cotista de outra empresa, a qual 
encerrara suas atividades de forma irregular. 
3. In casu, o aresto recorrido assenta com exatidão que: 
"(...) Insurge-se o impetrante contra o impedimento de sua inscrição 
(atualização cadastral) no CACESE sob o fundamento de que um de seus 
sócios estaria irregular perante a SEFAZ. O instituto do Mandado de 
Segurança exige, para sua regular apreciação, a presença do direito líquido 
e certo e da prova pré-constituída do fato causador da lesão ou ameaça de 
lesão por ato de autoridade pública. Nesse passo, em análise a situação 
posta e diante das informações prestadas pela autoridade dita coatora 
evidencia-se a ausência de direito líquido e certo da empresa impetrante 
para a pretensa atualização cadastral. Ora, infere-se das referidas 
informações que o ato do Secretário da Fazenda do Estado de Sergipe teve 
respaldo legal. O indeferimento da alteração cadastral da impetrante em 
nenhum momento revestiu-se de ilegalidade ou abuso. Não se tratou, como 
quis demonstrar o impetrante, de sansão política. (sic) Observo que o art. 
152 do RICMS, dispõe: 
Art.152 - A inscrição no CACESE não será homologada nos seguintes 
casos: 
I - quando for constatado que o sócio ou titular participava de empresa que 
teve a inscrição estadual cancelada, exceto quando regularizada sua 
situação, inclusive com a quitação do débito tributário;  
Em análise à 7ª alteração contratual inserta às fls. 10 é possível verificar 
que a empresa impetrante possui no seu quadro societário o nome de 
Gilson Tavares da Cunha e Giselma Tavares da Cunha, ressaltando-se que 
o primeiro veio a integrar o quadro societário em lugar de Gisélia Tavares 
Cunha Fraga. É de se observar que essas pessoas figuram como sócios de 
outras empresas com débitos perante o fisco estadual (fls. 36/46). Além 
deste fato a autoridade dita coatora informa sobre a existência de forte 
esquema de sonegação fiscal envolvendo a empresa impetrante e outras 
três (Distribuidora de Produtos Alimentícios SCJ Ltda, Distribuidora de 
Produtos Alimentícios Vitória e GT Cunha & CIA Ltda) cuja composição 
social é revezada entre os nomes acima identificados. Assim, o ato 
administrativo pautou-se no poder de fiscalização do Estado diante de fortes 
indícios de crime contra a ordem tributária. Não houve, portanto, ato abusivo 
por parte da autoridade dita coatora, que se resguardando contra maus 
contribuintes indeferiu a inscrição (atualização) naquele Cadastro. [...] 
5. Recurso Ordinário desprovido.58 

  

                                                 
58 STJ, 1ª Turma, RMS 24171/SE, Rel. Min. Luiz Fux, jul. em 09.12.2008, publ. no DJe de 02.03.2009. 
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 Por fim, cabe também destacar que, em algumas ocasiões, entendemos ser 

justificado o indeferimento da inscrição estadual em casos, e.g., de utilização dos 

chamados “laranjas” por parte dos agentes econômicos no intuito de lesar os cofres 

públicos. Nessa situação, e apesar de a jurisprudência infelizmente muitas vezes 

não ponderar sobre o caso concreto, entendendo logo se tratar de sanção política, 

estamos convencidos de que o Estado tem praticamente a certeza de que vai ser 

lesando, e não pode fazer nada a respeito, uma vez que sua conduta (indeferimento 

da inscrição estadual) é prontamente interpretada como meio indireto de cobrança 

de tributos. 

   

3.5 Negativa de autorização para impressão de notas  fiscais 

 

 A emissão de nota fiscal, obrigação acessória que é, constitui elemento de 

suma importância ao desenvolvimento da atividade empresarial, além de ser 

documento de indiscutível relevância à identificação e controle fiscal sobre o 

cumprimento da obrigação principal (pagamento do tributo devido) advinda das 

diversas operações comerciais, tanto que o art. 169 do Regulamento cearense do 

ICMS estabelece que os estabelecimentos, de modo geral, emitirão esse documento 

quando da entrada ou saída de mercadorias ou bens: 

 

Art. 169. Os estabelecimentos, excetuados os de produtores agropecuários, 
emitirão nota fiscal, modelo 1 ou 1-A, anexos VII e VIII: 
I – sempre que promoverem a saída ou entrada de mercadoria ou bem; 
II – na transmissão da propriedade de mercadoria ou bem, quando estes 
não devam transitar pelo estabelecimento transmitente; 
III – sempre que, no estabelecimento, entrarem mercadoria ou bem, real ou 
simbolicamente, nas hipóteses do art. 180. 
 

 Diante disso, o contribuinte, no intuito de dar continuidade às suas atividades 

econômicas de forma regular, periodicamente necessita de novos talonários de 

notas fiscais, uma vez que a falta de emissão das mesmas pode implicar até mesmo 

na apreensão de mercadorias cumulada ainda com aplicação de multa,59 tudo em 

virtude do descumprimento da obrigação  acessória. 

                                                 
59 No art. 123, inciso III, alínea “b” da Lei Estadual n. 12.670/96 está prevista a aplicação de multa 
fixada em 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação no caso de falta de emissão de 
documento fiscal, veja-se: 
Art. 123. As infrações à legislação do ICMS sujeitam o infrator às seguintes penalidades, sem 
prejuízo do pagamento do imposto, quando for o caso: 
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 No entanto, o contribuinte não pode simplesmente imprimir notas fiscais 

quando e na quantidade que desejar, vale dizer, ele precisa de autorização do Fisco 

para tanto. Sendo assim, no intuito de imprimir os documentos, deve o interessado 

primeiramente formular o chamado Pedido de Autorização para Impressão de 

Documentos Fiscais (PAIDF), dirigindo-o ao competente órgão fazendário de sua 

circunscrição fiscal. Este, analisando o requerimento, homologará o pedido com 

base nos parâmetros delineados no art. 148 do RICMS do Estado do Ceará: 

 

Art. 148. Para homologação do PAIDF, a Secretaria da Fazenda tomará por 
base a atividade econômica, o estoque mínimo e o consumo médio mensal 
por série ou subsérie, para definição da quantidade de documentos a serem 
confeccionados. 
§ 1° O estoque mínimo deverá ser o suficiente para 90 (noventa) dias de 
consumo do estabelecimento. 
§ 2° Inexistindo série ou subsérie tomar-se-á por b ase o consumo médio 
mensal para cada modelo, inclusive para os documentos aprovados em 
regime especial através de termo de acordo. 
§ 3° tratando-se de contribuinte usuário recém-cons tituído, tomar-se-á por 
base o capital social, o porte da empresa, a atividade econômica, ou outros 
critérios definidos pelo Fisco, para liberar a quantidade solicitada para o 
consumo máximo de até 06 (seis) meses.  
 

 Tal previsão normativa tem sua razão de ser, porquanto impede que o 

contribuinte intente imprimir notas fiscais em número muito superior àquele que 

regularmente utiliza.60 O que não pode ocorrer, porém, é o simples indeferimento do 

pedido sob a torpe argumentação de que o contribuinte está em débito perante a 

Fazenda, uma vez que a medida representa intolerável restrição sobre a liberdade 

de exercício da atividade econômica (CF/88, art. 5º, XIII). 

 

 Infelizmente, a legislação cearense atinente ao ICMS comporta essa espécie 

de restrição inconstitucional, bastando observar o art. 146 do Decreto Estadual n. 

24.569/97, no qual se prevê que o pedido de autorização não será homologado 

                                                                                                                                                         
[...] 
III – relativamente à documentação e à escrituração: 
[...] 
b) deixar de emitir documento fiscal: multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação 
ou da prestação;  
60 Imagine-se que determinada empresa utiliza, em média, 1.000 notas fiscais por mês. Sem que 
tenha ocorrido qualquer alteração substancial (incremento) em sua clientela ou mesmo no seu capital 
social, não se admite que ela postule, v.g., a impressão 10.000 notas fiscais mensalmente.   



72 
 

enquanto existirem pendências quanto ao cumprimento de obrigações tributárias. 

Eis o teor do citado art. 146: 

 

Art. 146. Os documentos fiscais, inclusive os aprovados com base  em 
regime especial, somente serão impressos mediante prévia autorização do 
Fisco, através da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais 
(AIDF), Anexo V, ressalvados os  casos expressamente previstos na 
legislação. 
§ 1º. O disposto neste artigo aplica-se, também, ao documento fiscal 
impresso em tipografia do próprio usuário. 
§ 2º. A AIDF  perderá  a  validade  se  não utilizada no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da data da  sua  expedição pelo Fisco.  
§ 3º. A AIDF será expedida após homologação, pelo Fisco, do Pedido de 
Autorização para Impressão de Documentos Fiscais (PAIDF), Anexo VI, ou 
do Pedido para Aquisição de Formulário de Segurança (PAFS). 
§ 4º. O formulário PAIDF de que trata o parágrafo anterior terá o prazo de 
validade de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data do recebimento. 
§ 5º. A Secretaria da Fazenda não homologará o PAIDF ou o PAFS 
enquanto houver pendência relativa à confecção de documentos fiscais ou 
de formulários de segurança ou ao cumprimento de outras obrigações 
tributárias previstas na legislação por parte do estabelecimento gráfico. 

 

 Apesar de o § 5º do dispositivo infralegal se referir a pendências por parte do 

estabelecimento gráfico, o que se tem visto na prática é que a Fazenda Pública 

insiste, isto sim, em denegar o pedido do contribuinte que utilizará as notas fiscais, 

alegando que o mesmo apresenta as tais pendências. 

 

 Tal conduta estatal, à evidência, constitui meio indireto tendente a compelir 

contribuinte a pagar tributos, em completo desrespeito ao devido processo legal. 

Ademais, como já se disse, o indeferimento do pedido de autorização para emissão 

de notas fiscais representa clara violação ao direito de livre exercício de atividade 

lícita. Com efeito, a nota fiscal é documento indispensável ao regular exercício da 

atividade empresarial da generalidade dos contribuintes, sendo que a não 

autorização para sua impressão consubstancia praticamente uma proibição de 

exercer suas atividades.61  

 

Se o Fisco tem à sua disposição a execução fiscal para cobrar seus créditos, 

com todos os privilégios e garantias que a acompanham, então por que exigir do 

contribuinte inadimplente o pronto pagamento de tributos como condição à 

autorização para emissão de notas fiscais? E se o contribuinte não puder pagar o 

                                                 
61 MACHADO, Hugo de Brito. Proibição ao Contribuinte Inadimplente de Imprimir Notas Fiscais. In: 
Revista Dialética de Direito Tributário , n. 141, jun. 2007, p. 88. 
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tributo que se afirma devido ou não puder garantir o seu adimplemento? Terá que 

paralisar suas atividades ou até mesmo encerrá-las? Será legítima a conduta da 

Administração Fazendária nesse caso? A resposta não pode ser outra: não há nada 

que justifique a imposição dessa restrição, que é desproporcional e inconstitucional. 

Nesse contexto, inteiramente pertinente a crítica de José Eduardo Soares de Melo: 

 

As sanções políticas não se compadecem com os princípios norteadores do 
exercício da atividade econômica, e da liberdade de trabalho. Assim, desde 
que os contribuintes atendam os requisitos básicos para o desempenho das 
atividades societárias e profissionais (habilitação, atividade lícita, locais 
próprios, etc.), não são válidas as sanções restritivas de direitos. 
 
Em vez de impedir a impressão de novos blocos de notas fiscais, cumpre à 
Fazenda fiscalizar o exercício das atividades mercantis, civis; e, se for o 
caso, exigir tributos e impor penalidades pecuniárias cabíveis e compatíveis 
com o ilícito que seja cometido.62  

   

Por outro lado, é de se registrar que o Supremo Tribunal Federal já expressou 

seu repúdio a essa prática abusiva,63 editando súmula nesse sentido inclusive.64 Na 

esteira do pacífico entendimento do Pretório Excelso, também se posiciona o 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - NEGATIVA 
DE AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE TALONÁRIOS DE NOTAS 
FISCAIS – MEIO COERCITIVO PARA O PAGAMENTO DE TRIBUTOS - 
IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS Nºs 70, 323 E 547 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - 
CONCESSÃO DE LIMINAR - PRESENÇA DOS REQUISITOS 
AUTORIZADORES. 
I - Constitui sanção política e não permitida pelo ordenamento jurídico a 
negativa, pelo fisco municipal, da autorização para a emissão de talonários 
de notas fiscais a empresa prestadora de serviços que se encontra em 
débito para com a Fazenda local, configurando meio coercitivo para o 
pagamento de tributos, nos termos das Súmulas nºs 70, 323 e 547 do 
Supremo Tribunal Federal. 
II - Encontram-se vulnerados, na espécie, os princípios constantes nos 
artigos 5º, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição da República. 
III - O Estado Democrático de Direito possui meios hígidos para provocar a 
satisfação das obrigações fiscais, como a ação de execução fiscal, 
precedida de processo administrativo para inscrição do débito na Dívida 
Ativa, não se permitindo a utilização de sanção política. 

                                                 
62 MELO, José Eduardo Soares de. Sanções Tributárias. In: Sanções Administrativas Tributárias , 
Hugo de Brito Machado (coord.), São Paulo: Dialética; Fortaleza: ICET (co-edição), 2004, p. 261. 
63 Cf., STF, Pleno, RE 413782/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, jul. em 17.03.2005, publ. no DJ de 
03.06.2005, p. 4. 
64 Súmula 547 do Supremo Tribunal Federal: “Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em 
débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades 
profissionais.” (Aprovada na Sessão Plenária de 03.12.1969, publicada no DJ de 10.12.1969, p. 5935 
– Informação extraída do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal). 
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IV - Presentes o fumus boni júris et periculum in mora necessários à 
concessão da medida liminar no remédio heróico. 
V - Agravo conhecido, todavia improvido.65 (sic) 

 

TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - AUTORIZAÇÃO 
PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS - RECUSA - VIOLAÇÃO A DIREITO 
LIQUIDO E CERTO - ABUSO DE PODER CONFIGURADO. 
‘Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, 
não amparado por habeas-corpus ou habeas data, quando o responsável 
pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de 
pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público’ (CF, 5º, LXIX). 
No caso concreto, conquanto não comprovada a alegada coaçã o fiscal, a 
mera recusa no fornecimento de documentos fiscais a que tem direito a 
impetrante, e deles necessita, de par com as suas atividades comerciais, 
constitui causa bastante de violação a direito líquido e certo da requerente, 
a nada importar esteja em débito para com o fisco. Atitude do Fisco 
Estadual que cerceia a liberdade do exercício da atividade econômica, e se 
constitui em procedimento coercitivo para o recebimento de tributos, o que 
não é permitido. Sentença mantida em reexame necessário. 
Recurso improvido.66 (sic) 
 

 Discorrendo sobre o assunto, Hugo de Brito Machado, com amparo na 

argumentação expendida pelo Ministro Marco Aurélio no julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 413782/SC, ao qual já se fez referência (nota n. 63), bem registra a 

incongruência da medida, pois, na hipótese de não autorização para impressão de 

notas fiscais, o contribuinte, se quiser desenvolver suas atividades de forma regular, 

terá que requerer a emissão de nota fiscal avulsa perante o Fisco para cada negócio 

jurídico que for celebrar, o que certamente resulta na completa inviabilização de sua 

atividade econômica.67 Além disso, e desta vez com esteio no voto exarado pelo 

Ministro Nelson Jobim ao apreciar o recurso em comento, conclui o autor citado que 

também sofre lesão o princípio (mais técnica que princípio na verdade) da não-

cumulatividade, haja vista “que o recolhimento do imposto por ocasião da emissão 

de cada nota fiscal avulsa torna impossível a apuração do valor do ICMS devido em 

cada período, como ordinariamente é feito no livro próprio da escrita fiscal do 

contribuinte”.68 

 

                                                 
65 TJCE, 2ª Câmara Cível, Ag. de Inst. n. 2007.0024.6348-0/0, Rel. Desa. Gizela Nunes da Costa, jul. 
em 05.11.2008, publ. no DJ n. 225 de 25.11.2008, p. 16.  
66 TJCE, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível n. 2000.0013.6508-9/0, Rel. Des. José Arísio Lopes da 
Costa, jul. em 14.09.2004, publ. no DJ n. 6 de 10.01.2005, p. 21.    
67 MACHADO, Hugo de Brito. Proibição ao Contribuinte Inadimplente de Imprimir Notas Fiscais. In: 
Revista Dialética de Direito Tributário , n. 141, jun. 2007, pp. 88-89. 
68 MACHADO, Hugo de Brito. Op. cit. , p. 91. 
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 Destarte, condicionar a impressão de notas fiscais ao pagamento de tributos 

ou mesmo à exigência de garantia destes,69 mesmo quando sejam devidos, 

configura sanção política, pois é absurdo e desarrazoado admitir que contribuinte 

praticamente necessite pedir permissão ao Fisco para exercer atividade econômica 

lícita de forma regular. 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
69 Importante registrar que o Supremo Tribunal Federal também rechaça a exigência da prestação de 
garantia pelo contribuinte inadimplente que objetiva autorização para impressão de notas fiscais. Eis 
a ementa: “Agravo regimental em recurso extraordinário. Notas fiscais. Impressão. Exigência de 
prestação de garantia em decorrência de débito para com o fisco. Inconstitucionalidade. Precedente.” 
(STF, 2ª Turma, Ag. Reg. no RE 556038/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, jul. em 01.04.2008, publ. no 
DJe n. 78 de 02.05.2008). 
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CONCLUSÃO 

 

 

A relação jurídica tributária é permeada de nuances que conferem a ela 

significativa complexidade. Com efeito, ela comporta elementos que vão muito além 

da mera exigência estatal relativa ao pagamento de tributos e a correlata obrigação 

do sujeito passivo no sentido de satisfazer as exações fiscais. 

 

 Realmente, essa visão reducionista da relação tributária não tem mais 

cabimento no atual cenário jurídico, visto que, mais que a mera entrega compulsória 

de parcela patrimonial por parte dos contribuintes ao Estado, subjazem nessa 

relação elementos outros, entre os quais o poder-dever de fiscalizar da 

Administração Fazendária e a possibilidade de aplicar sanções administrativas 

objetivando desestimular condutas indesejadas, que de alguma forma violam os 

preceitos tributários. 

 

Entretanto, ao mesmo tempo em que a Fazenda Pública assume todas essas 

atribuições fiscalizadoras e reguladoras da conduta dos contribuintes, coloca-se ela 

também diante de deveres perante aquele sobre quem incidirá a penalidade: dever 

de respeitar o postulado da legalidade, de não cominar sanções de forma 

desproporcional ou desarrazoada, de não atentar contra a liberdade profissional ou 

econômica, de dar ao contribuinte a possibilidade de contraditar e defender-se dos 

fatos definidos como infrações a ele imputados etc. Tais direitos e deveres 

recíprocos traduzem bem o novo enfoque que se tem dado à relação tributária, qual 

seja, o de ser visualizar nela uma relação de cidadania, na qual predomina a 

transparência por parte dos sujeitos que dela fazem parte.  

 

Por isso é que ao lado de todo esse poder-dever fiscalizatório e sancionatório 

conferido ao Fisco deve existir, em igual medida, mecanismos limitativos desse 

poder, tudo a fim de manter o equilíbrio e a higidez da relação tributária.  Então, o 

Fisco necessita pautar sua atividade nas balizas traçadas pela Constituição Federal 

de 1988. 
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Pelo estudo realizado, demonstrou-se a incompatibilidade das sanções 

políticas com os ditames constitucionais, e não importa em que diploma estejam 

previstas (lei ou ato normativo infralegal); caso se evidencie que a Fazenda Pública 

se utiliza de meios indiretos a fim de obter o pagamento de tributos de forma mais 

célere, suplantando princípios constitucionais postos a tutelar o contribuinte e limitar 

a atividade sancionatória estatal, estar-se-á certamente diante de sanção política 

inadmissível na ordem jurídica brasileira.  

 

Como se demonstrou, é cada vez maior a necessidade de se analisar do 

ordenamento jurídico à luz da Constituição Federal, dada a suprema importância 

assumida por esta. Com efeito, no momento de interpretar-se qualquer norma, deve-

se fazê-lo tendo como parâmetro o texto constitucional, procurando compatibilizá-la 

com os preceitos da Lei Maior, já que estes é que conferem legitimidade a qualquer 

ato normativo. Da mesma forma, a conduta dos sujeitos da relação tributária deve 

estar em consonância no texto supremo, porquanto, se assim for, estaremos mais 

próximos da tão buscada cidadania tributária. 

 

No entanto, pelo que se nota, percebe-se que as sanções políticas têm se 

alastrado pelo país, não sendo diferente no Estado do Ceará, fato que se comprova 

pelo considerável aumento de demandas envolvendo a matéria, o que nos faz 

acreditar que ainda estamos distantes de afirmar a relação tributária como relação 

jurídica-cidadã tributária. Diante disso, o que resta aos operadores do direito é evitar 

que a relação que hoje pelo menos é jurídica volte a ser relação de puro arbítrio, 

força e poder que já foi um dia, o que faz de forma louvável a jurisprudência ao 

apreciar o tema na prática. 

 

Por fim, o caminho para debelar as sanções políticas certamente consiste em 

extirpá-las do ordenamento jurídico, além de incutir nos sujeitos da relação tributária 

a inafastável necessidade de observância aos preceitos norteadores da atividade 

sancionatória da Administração e da conduta dos contribuintes encontrados 

principalmente na Constituição Federal.          
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