
 

Requerimento de Informação nº 199/2017, de 

autoria do Dep. Jorge Caruso e outros, a respeito 

da consolidação do entendimento jurisprudencial 

no que toca à incidência dos juros de mora e da 

multa punitiva na cobrança do ICMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senhora Subprocuradora Geral : 

 

     Serve a presente para atender solicitação de V.Sª no 

sentido de se expor a posição atual da jurisprudência acerca dos limites 

quantitativos das multas punitivas aplicadas pelo Estado, em caso de 

descumprimento de obrigações pertinentes ao ICMS. 

     A limitação dos percentuais a serem cobrados a título de 

multas punitivas possui entendimento já bastante antigo na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. Já no ano de 1991 o STF deferiu medida cautelar em 

Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI-MC 551,  Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 

de 18.10.1991) apontando, além de vícios formais quanto à instituição daquela 

exigência tributária, que os percentuais ali fixados “...extravasam o campo da mera 

multa, para alcançar o pertinente ao do confisco”. 

     Naquele caso específico, a legislação estadual (Rio de 

Janeiro) fixava que as multas a serem aplicadas poderiam chegar a até cinco vezes o 

valor do tributo não recolhido (multa moratória) ou sonegado (multa punitiva).  

     Já quando do julgamento do mérito dessa Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal fixou sua orientação no sentido de ser 

possível ao Poder Judiciário a declaração de inconstitucionalidade de uma norma, 



 

quando esta estabelece um percentual de multa desproporcional em relação ao valor 

do tributo cobrado.  

     Mesmo sem ter estabelecido naquele momento o 

percentual máximo de multa a ser cobrada, extrai-se de trecho do voto do Min. 

Marco Aurélio a assertiva de que “embora haja dificuldade, como ressaltado pelo 

ministro Sepúlveda Pertence, para se fixar o que se entende como multa abusiva, 

constatamos que as multas são acessórias e não podem, como tal, ultrapassar o 

valor do principal”. (grifos nossos)  

     Do mesmo teor encontra-se o julgamento levado a cabo 

nos autos da ADI-MC 1075, cujo Relator é o Ministro Celso de Mello, com 

julgamento ainda não finalizado.  

     Atualmente são inúmeros os exemplos de aplicação, pelo 

STF, do entendimento segundo o qual as multas punitivas não podem ultrapassar o 

percentual de 100% do valor do tributo devido. Tome-se como como exemplo o 

seguinte trecho do julgamento do RE 748257, onde se encontra:  

“...é antiga a jurisprudência desta Corte que, com base na vedação ao 

confisco, reconhece como inconstitucionais multas fixadas em índices de 

100% ou mais. Nesse sentido, anoto os seguintes precedentes: ADI 551/RJ, 

Rel. Min. Ilmar Galvão; ADI 1075-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello; RE 

91.707/MG, Rel. Min. Moreira Alves; RE 81.550/MG, Rel. Min. Xavier de 

Albuquerque (RE 748257/AGR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 

20/08/2013). 

 

     Portanto, no que toca do STF não há qualquer sombra de 

dúvida de que as multas punitivas que ultrapassem o percentual de 100% do valor 

do tributo devido possuem caráter confiscatório e, por isso, são inconstitucionais e 

passíveis de anulação por parte do Poder Judiciário.  

     Quanto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, essa 

posição jurisprudencial atualmente sequer é objeto de discussão, sendo aplicado 



 

esse percentual máximo (100% do valor do tributo) em julgamentos diários dessa 

Corte.  

     Pode ser citado como exemplo o recente acórdão 

(disponibilizado em 13 de junho de 2017), no qual consta expressamente que: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EFEITO 

CONFISCATÓRIO DA MULTA. INOCORRÊNCIA. A vedação ao 

confisco que foi prevista pela Constituição Federal foi direcionada apenas 

aos tributos, com os quais as multas não se confundem - O regramento 

constitucional é no sentido de que os tributos devem representar ônus 

suportável ao contribuinte, sem impacto significativo no seu patrimônio, 

em razão disso não podem ter caráter confiscatório - A multa, ao 

contrário, para alcançar sua finalidade, deve representar ônus 

significativamente pesado, a fim de que as condutas ilícitas que 

legitimaram sua aplicação sejam desestimuladas - Multa punitiva com 

base em 100% do valor do crédito indevidamente escriturado decorre 

expressamente do artigo 527, II, j, do RICMS, que repete a previsão do 

artigo 85 da Lei 6.374/89. O STF assentou o entendimento de que a multa 

punitiva somente tem caráter confiscatório naquilo que exceder o limite 

de 100% do valor dos tributos devidos, fixando parâmetro a afastar a 

arbitrariedade e casuísmo judiciais. Precedentes do STF (ARE 836828 

STF- T1 DJe-027- DIVULG 09-02-2015- PUBLIC 10-02-2015) Tendo a 

multa sido fixada em 100% do valor do tributo devido, sua redução se 

mostra inviável. Sentença de parcial procedência reformada. (Apelação 

Cível nº 0003014-54.2013.8.26.0319, Rel. Des. Leonel Costa, DJe de 

13/06/2017 – gg.nn.) 

 

     Outros julgados que podem ser citados:  

“(...) Multa punitiva que não se mostra excessiva, pois não ultrapassa o 

valor do débito principal Patamar de 100% do débito fiscal que não pode 

ser considerado confiscatório. (...)” (Agravo de Instrumento nº 2033504-

70.2017.826.0000, 6ª Câmara de Direito Público, j. em 05/06/2017) 

“A multa, ao contrário, para alcançar sua finalidade deve representar 

ônus significativamente pesado, a fim de que as condutas ilícitas que 

legitimaram sua aplicação sejam desestimuladas - Multa punitiva com 

base em 40% do valor da operação decorre expressamente do artigo 527, 

III, b, do RICMS, que repete a previsão do artigo 85 da Lei 6.374/89. O 

STF assentou o entendimento de que a multa punitiva somente tem 

caráter confiscatório naquilo que exceder o limite de 100% do valor dos 



 

tributos devidos, fixando parâmetro a afastar a arbitrariedade e casuísmo 

judiciais – Precedentes do E. STF (ARE 836828 – STF- T1 – DJe-027 - 

DIVULG 09-02-2015- PUBLIC 10-02-2015) – Tendo a multa sido fixada 

em 40% do valor da operação, sua redução se mostra inviável.” (Apelação 

Cível nº 0000207-67.2011.8.26.0663, 8ª Câmara de Direito Público, j. 

07/06/2017) 

“EMBARGOS À EXECUÇÃO Cobrança de ICMS Multa que não pode 

exceder 100% do valor devido Entendimento do Supremo Tribunal 

Federal Sentença de parcial procedência mantida Recurso desprovido”. 

(Apelação Cível nº 1011029-59.2015.8.26.0566, 9ª Câmara de Direito 

Público, j. 08/06/2017) 

“EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - (...) - Ação anulatória de AIIM - Multa 

punitiva - Percentual superior a 100% - Confisco – Impossibilidade. A 

multa punitiva está limitada a 100% do tributo não recolhido, sob pena de 

violação ao princípio do não confisco.” 

“(...) - CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA - Inexistência - Multa 

cujo montante não sobrepuja 100% das operações fiscais subjacentes - 

Precedentes.” (Agravo de Instrumento nº 2038949-69.2017.8.26.0000, 13ª 

Câmara de Direito Público, j. em 07/06/2017) 

 

     Constata-se, desse modo, a pacificação da jurisprudência 

nesse mesmo sentido. Era o que havia a relatar, colocando-me à disposição para 

eventuais esclarecimentos ou complementações que se entender necessárias.  

 

São Paulo, junho de 2017. 

 

 

AYLTON MARCELO BARBOSA DA SILVA 
Procurador do Estado 

OAB 127.145 

 

 

 



 

Senhor Procuradora Geral Adjunto : 

 

     De acordo com a manifestação acima. 

     Acrescento, com relação aos juros de mora, que a Lei 

Estadual nº 13.918, de 2009, previu os juros de mora das obrigações tributárias  

com base na taxa vendor, divulgada pelo Banco Central.  

     No Tribunal de Justiça de São Paulo, a questão foi 

apreciada em incidente específico, que julgou inconstitucional os artigos 85 e 96 da 

Lei nº 6.374/89, com redação dada pela Lei 13.918/09 (Arguição de Inconstitu-

cionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000), conforme acórdãos em anexo. 

 São essas as considerações que entendi pertinente elevar 

ao conhecimento desse Gabinete. 

SubG, 13 de junho de 2017. 

 

MARIA LIA P. PORTO CORONA 

Subprocuradora Geral do Estado 

Área do Contencioso Tributário-Fiscal 
 

___________________________ 

 

Aprovo a manifestação. 

Transmita-se à i. Casa Civil, via aplicativo SIALE. 

GPG, 26 de junho de 2017. 

 

JOSÉ RENATO FERREIRA PIRES 

Procurador Geral do Estado Adjunto 


