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RESUMO 

 

A inscrição estadual é um cadastro de contribuintes do ICMS criado em 1970, ainda sob 

a vigência da Constituição Federal de 1967, quando o Ministro da Fazenda e os 

Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal acordaram em criar um “Sistema 

Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais”. A regular inscrição constitui 

obrigação acessória do contribuinte do imposto, podendo ser cassada em diversas 

hipóteses, que vão desde a inatividade constatada ou presumida até a prática de atos 

ilícitos que tenham repercussão no âmbito tributário, passando pela inadimplência 

fraudulenta e por práticas sonegatórias que levem ao desequilíbrio concorrencial, entre 

outras. O rito do procedimento administrativo de cassação da inscrição (PAC) é regulado 

pela Portaria do Coordenador da Administração Tributária (CAT) da Secretaria de Estado 

da Fazenda nº 95/2006. A medida impede a emissão de nota fiscal eletrônica, inabilitando 

o contribuinte à prática das operações tributadas pelo ICMS. Discute-se se a cassação da 

inscrição estadual não caracterizaria sanção política, sobretudo em caso de inadimplência 

fraudulenta, por supostamente caracterizar restrição ao exercício da atividade empresarial 

como forma de cobrança do imposto. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem 

evoluindo para considerar possível a aplicação de sanções não pecuniárias em matéria 

tributária, desde que não sejam desproporcionais e seja respeitado o devido processo 

legal. Nesse contexto, merece ser revisto o artigo 19 da Portaria CAT nº 95/2006, que 

prevê que o recurso administrativo que impõe a sanção não possui efeito suspensivo, sem 

abrir qualquer exceção. Por outro lado, não viola a Constituição a previsão de que o 

recurso será julgado por um órgão singular – não colegiado. Ademais, no caso de cassação 

por inadimplência fraudulenta, é recomendável que haja prévia imposição de regime 

especial (artigo 71 da Lei Estadual no 6.374/1989), visando proporcionar ao contribuinte 

a oportunidade de regularizar o seu comportamento tributário, assim como possibilitar ao 

Fisco avaliar se a inadimplência se dá com o ânimo de apropriação do valor do imposto 

cobrado do cliente, ou em decorrência de crise financeira. Por fim, mostra-se adequado 

passar-se a prever a possibilidade de restabelecimento da inscrição estadual cassada, 

desde que rigorosamente observadas as condições a serem estabelecidas em lei.  

 

Palavras-chave: ICMS. Cadastro de contribuintes. Sanções tributárias. Sanções políticas.  



 

 

ABSTRACT 

 

The state tax number is an ICMS taxpayer register regulated for the first time in 1970, still 

under the 1967 Federal Constitution, when the Minister of Finance and the Secretaries of 

Finance of the States and the Federal District agreed to create a “National System Integrated 

Economic and Tax Information”, based on article 199 of the National Tax Code. Regular 

registration is an accessory tax obligation and can be cancelled in several cases, ranging from 

the inactivity found or presumed to the practice of illegal acts that have repercussions in the tax 

sphere, through fraudulent default and evasion practices that lead to competitive imbalance, 

among others. The rite of the administrative procedure for cancelation of the registration (PAC) 

is regulated by the Ordinance of the Coordinator of the Tax Administration (CAT) of the 

Secretary of State for Finance nº 95/2006. The sanction prevents the issuance of electronic 

invoices, disables the taxpayer from carrying out the operations taxed by the ICMS. It is 

discussed whether the cancelation of registration would characterize political sanction, 

especially in the case of fraudulent default, for supposedly characterizing restriction on the 

exercise of business activity as a way of collecting the tax. Case law of the Supreme Federal 

Court has been evolving to consider possible the application of non-pecuniary sanctions in tax 

matters, as long as they are not disproportionate and due process is respected. Thus, the 

provision of Ordinance CAT 95/2006 deserves to be revised, since it provides that the 

administrative appeal that imposes the sanction should not have suspensory effect, without 

exceptions. On the other hand, the provision that the appeal will be judged by a single organ – 

not collegiate – does not violate the Constitution. In addition, in the case of cancelation for 

fraudulent default, it is recommended that there be prior imposition of a special regime (Article 

71 of State Law Nº. 6,374/1989), aiming to provide the taxpayer with the opportunity to 

regularize his tax behavior, as well as enable the Tax Authorities evaluate whether the default 

occurs with the intention of appropriating the amount of tax charged to the client or due to a 

financial crisis. Finally, it is appropriate to make it possible to reinstate the cancelled 

registration, if the conditions to be established by law are strictly observed. 

 

 

Keywords: ICMS. Registration of contributors. Tax sanctions. Political sanctions. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

A cassação da inscrição estadual é sanção que a legislação paulista possibilita à 

Secretaria da Fazenda aplicar ao contribuinte de ICMS em diversas hipóteses, que vão desde a 

inatividade constatada ou presumida até a prática de atos ilícitos que tenham repercussão no 

âmbito tributário, passando pela inadimplência fraudulenta e por práticas sonegatórias que 

levem ao desequilíbrio concorrencial, entre outras1.  

As hipóteses estão previstas nos sete incisos do artigo 20 da Lei Estadual no 

6.374/1989, incluindo uma cláusula que possibilita a aplicação da medida em “outras hipóteses 

previstas em regulamento”2. Existem ainda outras hipóteses previstas na legislação estadual 

esparsa, como por exemplo as Leis Estaduais nº 12.540/2007 e 14.946/2013, que preveem 

respectivamente a cassação para o estabelecimento comercial que se apure tenha vendido 

bebida alcoólica para menores de 18 anos e para o contribuinte que comercializar produtos em 

cuja fabricação tenha havido, em qualquer de suas etapas de industrialização, condutas que 

configurem redução de pessoa a condição análoga à de escravo. Essas diversas hipóteses que 

podem dar ensejo à sanção (assim como a crítica a esse rol tão numeroso) estão compiladas no 

capítulo 2 deste trabalho.  

A aplicação da medida de cassação da inscrição estadual no caso de empresa 

sabidamente ativa se reveste de gravidade e é a que mais amiúde provoca o acionamento do 

Poder Judiciário, já que inabilita o contribuinte à prática das operações tributadas pelo ICMS, 

pela impossibilidade de emissão de nota fiscal eletrônica. 

Surge, assim, o problema de determinar se a sanção de cassação da inscrição estadual, 

sobretudo aquela decorrente de inadimplência fraudulenta, caracteriza ou não uma das 

chamadas sanções políticas, definidas como “restrições estatais, que, fundadas em exigências 

que transgridem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade em sentido estrito, 

culminam por inviabilizar, sem justo fundamento, o exercício, pelo sujeito passivo da 

obrigação tributária, de atividade econômica ou profissional lícita”3. 

Será testada a hipótese de que a aplicação da sanção não transgride o ordenamento 

jurídico em determinadas circunstâncias e se observadas certas regras procedimentais, que 

 
1 Artigo 20 da Lei Estadual nº 6.374/1989 e artigo 31 do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, 

aprovado pelo Decreto nº 45.490/2000. 
2 Inciso VII. 
3 RE 374981. Relator: Ministro Celso de Mello, DJ 08 abr. 2005.  
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serão especificadas, de modo a atender aos princípios da proporcionalidade e do devido 

processo legal.  

Ao fim, em conclusão propositiva, serão apresentadas medidas a serem implementadas 

a partir da discussão do problema feita ao longo do trabalho. 
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2. INSCRIÇÃO ESTADUAL. FINALIDADE E REQUISITOS 

 

2.1 OS CADASTROS DE CONTRIBUINTES 

 

Ao exercer a sua competência constitucional de instituir impostos, normalmente o ente 

federativo cuida de criar, sempre que possível, um cadastro dos contribuintes do tributo. O 

contribuinte, não é demais lembrar, é o sujeito passivo da obrigação tributária que possui 

“relação pessoal e direta com a situação que constitua o respetivo fato gerador”, conforme 

definição do artigo 121, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional. Ou, como 

define Regina Helena Costa, “é aquele que protagoniza o fato descrito na hipótese de incidência 

tributária, vale dizer, o sujeito passivo natural da obrigação tributária, aquele que tirou proveito 

econômico do fato jurídico4”. 

Os cadastros de contribuintes são instituídos pelos diversos entes federativos no 

exercício de sua competência tributária. Possuem, assim, a natureza jurídica de cadastros 

públicos, criados no interesse da Administração para gerar maior eficiência na arrecadação de 

tributos.  

Por exemplo, o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), solicitado ao cidadão em diversas 

situações no cotidiano, teve como antecedente um registro das pessoas físicas contribuintes do 

imposto de renda, conforme se depreende da leitura do artigo 11 da Lei Federal no 4.862/1965: 

Art 11. As repartições lançadoras do impôsto de renda poderão instituir 

serviço especial de Registro das Pessoas Físicas, contribuintes dêsse impôsto, 

no qual serão inscritas as pessoas físicas obrigadas a apresentar declaração de 

rendimentos e de bens (redação conforme as normas de ortografia da época). 

 

Em dezembro de 1968, o Decreto-lei no 401 do presidente Artur da Costa e Silva 

transformou esse registro no CPF5, que a partir daí poderia alcançar ou não contribuintes do 

imposto, a critério do Ministério da Fazenda6. Ainda assim, durante anos, o documento que 

continha o número do CPF era o CIC, ou seja, o Cartão Individual do Contribuinte.  

 
4 COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 213. 
5 Conforme artigo 1º do Decreto-lei em questão, “o registro de Pessoas Físicas criado pelo artigo 11 da 

Lei nº 4.862, de 29 de novembro de 1965, é transformado no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).” 
6 Art 2º. A inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), a critério do Ministro da Fazenda, alcançará 

as pessoas físicas, contribuintes ou não do impôsto de renda e poderá ser procedido "ex officio". Hoje, 

a obrigatoriedade na inscrição no CPF se dá nos casos previstos no artigo 3º da Instrução Normativa da 

Receita Federal nº 1548/2015. 
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No caso das pessoas jurídicas, o atual CNPJ (Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas) 

teve como antecessor o CGC7, cuja denominação (Cadastro Geral de Contribuintes, do 

Ministério da Fazenda) deixava clara a sua natureza jurídica original de cadastro público de 

contribuintes. Em 1988, o CGC deu lugar ao CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), 

com a edição da Instrução Normativa 27/1998 da Secretaria da Receita Federal, cujo artigo 2º 

dispunha que o “CNPJ conterá informações cadastrais das pessoas jurídicas, para fins fiscais”8.  

As prefeituras municipais mantêm um cadastro de imóveis, indispensável para 

promover a arrecadação do IPTU (imposto sobre propriedade territorial urbana), assim como 

um cadastro de contribuintes do ISS. Em São Paulo/SP, por exemplo, existe o Cadastro de 

Contribuintes Mobiliários, destinado ao registro dos dados dos contribuintes dos tributos que 

não têm sua origem relacionada a imóveis9. Já os Estados dispõem de um cadastro de 

contribuintes do IPVA (imposto sobre propriedade de veículos automotores), que normalmente 

coincide com a pessoa que figura como proprietária no Certificado de Registro de Veículo 

(CRV), documento de registro do veículo emitido pelos Departamentos Estaduais de Trânsito.  

A depender do tipo de imposto nem sempre será possível criar um cadastro de 

contribuintes, caso a hipótese de incidência se materialize de forma ocasional na vida da pessoa 

física ou jurídica. É o caso, por exemplo, do comprador de moeda estrangeira, que deve pagar 

o imposto sobre operações financeiras (IOF)10, ou daquele que é agraciado com uma doação ou 

que vem a ser a receber uma herança, do que surge o fato gerador do ITCMD (imposto sobre 

transação “causa mortis” e doação).  

Tal acidentalidade não ocorre em regra com o ICMS, já que o contribuinte desse 

imposto, segundo o artigo 4º da Lei Complementar Federal no 87/199611, é qualquer pessoa, 

física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito 

 
7 Criado pela Lei Federal nº 4.503/1964. 
8 Atualmente o CNPJ é regulado pela Instrução Normativa nº 1.863/2018 da Receita Federal do Brasil, 

cujo artigo 2º dispõe que “O CNPJ compreende as informações cadastrais das entidades de interesse das 

administrações tributárias da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.”.  
9 Informações disponíveis na página da Prefeitura do Município de São Paulo: 

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/servicos/ccm/index.php?p=2368. Acesso em: 15 

set. 2020. 
10 Artigo 6º da Lei Federal nº 8.894/1994. Nesse caso quem é responsável por reter e recolher o imposto 

são as casas de câmbio, estas sim devidamente cadastradas e com necessidade de autorização para 

funcionar.  
11 A lei em questão, conhecida como “Lei Kandir” (em referência ao economista e deputado federal 

Antônio Kandirian, idealizador do projeto de lei), cumpre a exigência constitucional de que cabe à lei 

complementar a definição dos fatos geradores, bases de cálculos e contribuintes dos impostos 

discriminados na Constituição (artigo 146, III, “a”, da CF). 
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comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, o que possibilita ao poder público a 

manutenção de um cadastro dos contribuintes do imposto em questão. Exceção à regra, já que 

pode ser um fato eventual, é a hipótese de incidência do imposto em caso da entrada de bem ou 

mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte 

habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, conforme prevê o artigo 155, §2º, IX, 

“a”, da Constituição Federal.  

Ainda no que toca ao ICMS, remonta ao ano de 1970 a primeira previsão de criação de 

cadastros de contribuintes do imposto sobre circulação de mercadorias, sob a vigência da 

Constituição Federal de 1967, que dispunha competir aos Estados “decretar impostos” sobre 

“operações relativas à circulação de mercadorias, realizadas por produtores, industriais e 

comerciantes”12. Era o chamado ICM (imposto sobre circulação de mercadorias), criado com a 

Emenda Constitucional n° 18, de 1965, em substituição ao Imposto de Vendas e Consignações 

(IVC). 

Conforme documento disponibilizado na página do Conselho Nacional de Política 

Fazendária (CONFAZ)13, nos dias 14 e 15 de dezembro de 1970 reuniram-se no Rio de Janeiro 

o Ministro da Fazenda e os Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal para criar 

um “Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais”. O convênio amparava-

se no artigo 199 do Código Tributário Nacional, que prevê a mútua assistência entre os entes 

federativos para a fiscalização dos tributos respectivos e a permuta de informações. O artigo 3° 

do convênio dispõe o seguinte: 

Do Cadastro de Contribuintes 

Artigo 3º As unidades da Federação manterão cadastro de contribuintes que 

conterá, no mínimo, os seguintes elementos básicos: 

I - número de inscrição estadual; 

II - número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da 

Fazenda (CGC); 

III - firma ou razão social; 

IV - endereço, composto, no mínimo, de: 

a) Rua e número; 

b) Distrito ou subdistrito; 

c) Município; 

 
12 Artigo 24, II. 

13 https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70 
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d) Unidade da Federação; 

V - Código de Atividades Econômicas. 

 

Sendo do interesse da Administração Pública a manutenção de um cadastro de 

contribuintes sem incorreções, a legislação tributária normalmente cuida de estabelecer 

consequências negativas diversas ao cidadão ou à pessoa jurídica em situação de irregularidade 

cadastral. 

A omissão da entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física ocasiona a 

suspensão na inscrição do CPF, com os diversos problemas que isso pode trazer 

(impossibilidade de abrir conta bancária, tirar passaporte, obter empréstimos em instituições 

financeiras, etc.). No caso da pessoa jurídica, a omissão de entrega de qualquer das diversas 

declarações e demonstrativos exigidos pela Receita Federal por dois anos consecutivos enseja 

a inaptidão da inscrição no CNPJ14.  

Já a ausência de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS impossibilita a emissão 

de nota fiscal eletrônica, conforme ajuste feito pelo Ministro da Fazenda e pelos Secretários de 

Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, em ato de 2005 que criou a nota fiscal eletrônica (ou 

NF-e). Segundo o Ajuste SINIEF 07/200515, “para emissão da NF-e, o contribuinte deverá 

estar previamente credenciado na unidade federada em cujo cadastro de contribuinte do ICMS 

estiver inscrito”. Além disso, no Estado de São Paulo, o prosseguimento das operações do 

contribuinte do ICMS na informalidade (sem a inscrição estadual) enseja a aplicação de multa 

equivalente ao valor de setenta UFESPs por mês de atividade ou fração de mês16.  

Portanto, a ausência de inscrição estadual não acarreta por si só a interdição da 

empresa17, mas inviabiliza o prosseguimento de suas operações. Além de ensejar a sanção 

 
14 Artigo 41, I, da Instrução Normativa nº 1.683/2018 da Receita Federal.  
15 Ajuste SINIEF 07/2005. “SINIEF” é o Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-

Fiscais, criado em 1970 em convênio assinado pelo Ministro da Fazenda e pelos Secretários de Fazenda 

ou de Finanças dos Estados e do Distrito Federal, com o objetivo de obtenção e de permuta de 

informações de natureza econômica e fiscal e de simplificar do cumprimento das obrigações dos 

contribuintes. O texto do convênio está disponível em 

<https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70>, acesso em 12/08/2019. 
16 Artigo 85, VI, “a”, da Lei Estadual 6.374/1989. 
17 Apesar da medida não acarretar por si só a interdição da empresa, vale citar o que dispõe o artigo 21 

da Portaria da Coordenadoria da Administração Tributária (CAT) n° 95/2006: 

Artigo 21. O Delegado Regional Tributário deverá elaborar representação criminal a ser 

encaminhada ao Ministério Público, caso o contribuinte continue a exercer suas atividades após 

a publicação do ato de cassação ou nulidade da inscrição no Diário Oficial do Estado. 
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pecuniária, o empresário terá dificuldade de manter uma clientela que aceite comprar as 

mercadorias sem nota fiscal, especialmente se o cliente também for contribuinte do ICMS e não 

consumidor final, pois fica também sujeito a multa18 e ainda não poderá escriturar o valor da 

mercadoria adquirida para fins de crédito do imposto, segundo a regra de não-cumulatividade 

que caracteriza esse tributo.  

A isso se soma o fato de que o artigo 1°, inciso V, da Lei Federal n° 8.137/1990 tipifica 

como crime “negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento 

equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou 

fornecê-la em desacordo com a legislação”. 

Portanto, a regularidade da inscrição estadual constitui uma obrigação acessória 

imposta ao contribuinte, nos termos da definição do artigo 113, § 2º, do Código Tributário 

Nacional, segundo o qual a obrigação dessa natureza decorre da legislação tributária e “tem por 

objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da 

fiscalização dos tributos”. 

O fato de o Código Tributário Nacional atribuir a denominação “obrigação” a deveres 

de fazer ou não fazer sem estimabilidade patrimonial é objeto de críticas, conforme noticia 

Misabel Derzi na atualização da obra de Aliomar Baleeiro19. Informa Derzi que Paulo de Barros 

Carvalho prefere chamá-las “deveres formais”, enquanto Roque Carrazza entende que as ditas 

obrigações acessórias deveriam ser denominadas deveres “administrativos” ou “formais”20.  

Baleeiro e Derzi, acompanhando Souto Maior Borges, não veem problema na 

denominação adotada pelo dispositivo legal, por considerarem que a construção da teoria das 

 
Parágrafo único. O Fisco instará o Ministério Público a requerer a interdição do estabelecimento ou 

adotar outras medidas consideradas imprescindíveis à preservação da ordem jurídica e do interesse 

público. 
18 Segundo o artigo 22-A da Lei Estadual nº 6.374/1989, “Sempre que um contribuinte, por si ou seus 

prepostos, ajustar a realização de operação ou prestação com outro contribuinte, fica obrigado a 

comprovar a sua regularidade perante o fisco, de acordo com o item 4, do § 1º, do artigo 36, e também 

a exigir o mesmo procedimento da outra parte, quer esta figure como remetente da mercadoria ou 

prestador do serviço, quer como destinatário ou tomador, respectivamente”. Já o artigo 85, inciso III, 

alínea “a” da Lei Estadual nº 6.374/1989 prevê a infração de entrega, remessa, transporte, recebimento, 

estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal. A pena é de multa 

equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha 

promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 15% (quinze por 

cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou 

destinatário - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação. 
19 BALEEIRO, Aliomar. DERZI, Misabel. Direito tributário brasileiro. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2018. p. 699.  
20 Ibidem, p. 699. 
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obrigações não pode se afastar da leitura do direito positivo. O que o Código Tributário 

Nacional não poderia contrariar (e não contrariou) é a constatação lógico-jurídica de que “toda 

obrigação tributária é dever jurídico (principal ou acessório) e, como tal, compulsório na sua 

essência (artigo 3º do CTN), pois seu descumprimento acarretará a imposição de sanções 

pecuniárias”. Desse modo, “não aparecem aqui as limitações políticas às discricionariedades do 

legislador (...), pois não se coloca, na espécie, o domínio hierárquico da Constituição”21. 

Assim, o dever de se manter inscrito no cadastro de contribuintes de ICMS possui a 

natureza jurídica de obrigação acessória, nos termos da definição, válida e vigente, extraída do 

direito positivo (artigo 113, § 2º, do Código Tributário Nacional).  

 

2.2 INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE DE ICMS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

No Estado de São Paulo o ICMS foi instituído pela Lei Estadual no 6.374/1989, cujo 

Capítulo V, denominado “Da Inscrição”, contém oito artigos (16 a 22-A) regulamentando o 

assunto.  

O artigo 16 relaciona quem deve se inscrever no cadastro de contribuintes do imposto: 

Artigo 16 - Devem inscrever-se no cadastro de contribuintes, mantido pela 

Secretaria da Fazenda, antes do início de suas atividades: 

I - as pessoas de que trata o "caput" do artigo 7º; 

II - a empresa de armazém geral, de armazém frigorífico, de silo e de outros  

armazéns de depósito de mercadorias; 

III - o representante comercial e o mandatário mercantil; 

IV - aquele que em propriedade alheia produza e promova saída de mercadoria 

em seu próprio nome; 

V - aquele que preste, mediante utilização de bem pertencente a terceiro, 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação; 

VI - as demais pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, que 

pratiquem habitualmente, em nome próprio ou de terceiro, operações relativas 

à circulação de mercadoria e ao serviço de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação.  

 

Da leitura do dispositivo acima sobressai que, curiosamente, não só o contribuinte do 

ICMS deve possuir inscrição estadual. Além daquelas pessoas definidas no seu artigo 7o como 

 
21 Ibidem. p. 699 
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contribuintes (inciso I), também devem se inscrever outras pessoas físicas ou jurídicas 

enumeradas nos incisos seguintes, a exemplo da empresa de armazém geral e do representante 

comercial.  

Já os incisos IV a VI trazem disposições tautológicas, quando confrontados com o teor 

do inciso I do mesmo artigo 16: nas “pessoas de que trata o caput do artigo 7º” estão contidas, 

ao que parece, as mesmas pessoas de que tratam os incisos IV a VI do artigo 16  (“contribuinte 

do imposto é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que de modo habitual ou em volume que 

caracterize intuito comercial, realize operações relativas à circulação de mercadorias ou preste 

serviços de transporte interestadual ou intermunicipal ou de comunicação”).  

A empresa de armazém geral, de armazém frigorífico, de silo e de outros armazéns de 

depósito de mercadorias (inciso II) e o representante comercial e o mandatário mercantil (inciso 

III), não figuram como sujeitos passivos do ICMS na condição de contribuintes. A sua 

obrigação de possuir inscrição estadual se dá no interesse da fiscalização, já que as suas 

atividades têm intrínseca relação com as operações objeto desse imposto.  

Registre-se que não viola a ordenamento o fato de se impor uma obrigação tributária 

(acessória) a uma pessoa não contribuinte do imposto, conforme observa Paulo de Barros 

Carvalho: 

Ladeando a obrigação tributária, que realiza os anseios do Estado, enquanto 

entidade tributante, dispõe a ordem jurídica sobre comportamentos outros, 

positivos ou negativos, consistentes num fazer ou não-fazer, que não se 

explicam em si mesmos, preordenados que estão a facilitar o conhecimento, o 

controle e a arrecadação da importância devida como tributo.  

(...) 

É dever de todos prestar informações ao Poder Público, executando certos atos 

e tomando determinadas providências de interesse geral, para que a disciplina 

do relacionamento comunitário e a administração da ordem pública ganhem 

dimensões reais concretas. Nessa direção, o cumprimento de incontáveis 

deveres é exigido de todas as pessoas, no plano sanitário, urbanístico, agrário, 

de trânsito, etc., e, também, no que entende com a atividade tributante que o 

Estado exerce22. 

 

Nesse mesmo sentido já decidiu a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao 

julgar o Recurso Especial 1.116.792 em novembro de 2010, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, 

 
22 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 

319/322. 
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que fez constar que tal exigência deve constituir relevante instrumento para o exercício da 

fiscalização, conforme os seguintes trechos da ementa do acórdão:  

1. O ente federado legiferante pode instituir dever instrumental a ser 

observado pelas pessoas físicas ou jurídicas, a fim de viabilizar o exercício do 

poder-dever fiscalizador da Administração Tributária, ainda que o sujeito 

passivo da aludida "obrigação acessória" não seja contribuinte do tributo ou 

que inexistente, em tese, hipótese de incidência tributária, desde que 

observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ínsitos no 

ordenamento jurídico.  

2. A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto 

sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres 

instrumentais (desprovidos do timbre da patrimonialidade), que a viabilizam 

(...) 

6. Destarte, o ente federado competente para instituição de determinado 

tributo pode estabelecer deveres instrumentais a serem cumpridos até mesmo 

por não contribuintes, desde que constituam instrumento relevante para o 

pleno exercício do poder-dever fiscalizador da Administração Pública 

Tributária, assecuratório do interesse público na arrecadação23. 

 

O § 1º do artigo 16 da Lei 6.374/1989 traz disposições sobre a forma como se procede 

à inscrição estadual no cadastro de contribuintes de ICMS de São Paulo. Ela pode ser tanto 

solicitada à Secretaria da Fazenda pelo interessado24 como pode ser efetuada de ofício, no 

interesse da Administração Tributária25. Pode ainda ser concedida por prazo certo ou 

indeterminado26, e poderá ter sua situação cadastral alterada de ofício a qualquer tempo27, assim 

como pode a qualquer momento ter a sua renovação exigida, quando se fizer necessário aferir 

a regularidade dos dados cadastrais anteriormente declarados ao fisco e, especialmente, quando 

for constatada a ocorrência de débito fiscal ou a participação do contribuinte em ilícitos com 

repercussão na esfera tributária28.  

A Lei Estadual no 6.374/1989 permite à autoridade fiscal fazer exigências adicionais ao 

pretendente da obtenção da inscrição estadual. Dispõe o seu artigo 17 que a Secretaria da 

Fazenda poderá exigir do interessado, antes de deferir o pedido de inscrição, o preenchimento 

de requisitos específicos, conforme o tipo societário adotado, a atividade econômica a ser 

desenvolvida, o porte econômico do negócio e o regime de tributação29. Prevê também a 

 
23 Superior Tribunal de Justiça. RESP 1116792. Relator: Ministro Luiz Fux. DJe 14 dez. 2010.  
24 Item 1, alínea “a”. 
25 Item 1, alínea “b”. 
26 Item 1, alínea “c”. 
27 Item 1, alínea “d”. 
28 Item 1, alínea “e”. 
29 Inciso I. 
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possibilidade de exigir a apresentação, conforme a atividade econômica a ser praticada, de 

documentos que comprovem a localização do estabelecimento30, a identidade e a residência dos 

sócios ou diretores31, assim como a capacidade financeira dos sócios ou diretores para o 

exercício da atividade pretendida32. Pode também determinar a apresentação dos documentos 

submetidos ao Registro Público de Empresas Mercantis ou ao Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas e ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (o CNPJ)33.  

Já o artigo 18, incisos I a III, estabelece ser possível exigir-se do interessado, conforme 

regulamento, a prestação de garantia ao cumprimento das obrigações tributárias em razão: de 

antecedentes fiscais que desabonem as pessoas físicas ou jurídicas envolvidas, assim como suas 

coligadas ou controladas, ou ainda seus sócios; de débitos fiscais definitivamente constituídos 

em nome da empresa, de coligadas ou controladas, bem como de seus sócios; e do tipo da 

atividade econômica desenvolvida pelo estabelecimento. É possível ainda, em substituição ou 

em complemento à essa garantia, a aplicação ao contribuinte de regime especial para o 

cumprimento das obrigações tributárias34.  

A alteração dos dados declarados para a obtenção da inscrição, bem como a 

transferência, a venda, a suspensão e o encerramento de atividade do estabelecimento devem 

ser comunicadas pelo contribuinte ao Fisco, segundo dispõe o artigo 19, inciso I, da lei ora em 

estudo. Essa alteração poderá ser também efetuada de ofício pela Secretaria da Fazenda, no 

interesse da Administração Tributária, conforme prevê o mesmo artigo 19, inciso II.  

Percebe-se que a regulamentação da legislação paulista atribui à autoridade fazendária 

alta discricionariedade para decidir em matéria de inscrição estadual de contribuinte de ICMS. 

O verbo “poderá”, tendo como sujeito a “Secretaria da Fazenda”, aparece nove vezes no curto 

espaço de quatro artigos (16 a 19, deixando-se por ora de lado os artigos 20 a 22-A, que tratam 

da cassação da inscrição).  

Há casos em que a autoridade deve observar o regulamento (artigo 18, caput) ou a 

“disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda” (artigo 16, §1º, item 1), mas nos demais 

casos a imposição ou não de exigência adicional parece estar inteiramente na esfera decisória 

da autoridade fiscal incumbida de deferir cada inscrição. Da leitura dos dispositivos nota-se que 

 
30 Inciso II, alínea “a”. 
31 Inciso II, alínea “b”. 
32 Inciso II, alínea “c”. 
33 Inciso III. 
34 Artigo 18, §1º. 
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a avaliação de como agir por parte da autoridade tem como objetivo assegurar sobretudo a 

veracidade dos dados cadastrais (como quando se permite exigir documentos que comprovem 

a localização do estabelecimento ou identidade e residência dos sócios ou diretores35), assim 

como o adimplemento do imposto (a exemplo da possibilidade de exigir prestação de garantia 

em razão de débitos definitivamente constituídos em nome da empresa36).  

O contribuinte dispõe da possibilidade de acionar os mecanismos de controle do ato 

administrativo caso entenda que, no caso concreto, a exigência que lhe é feita é exagerada, ou 

mesmo se entender que, tal como genericamente formulada pela lei, a exigência é 

inconstitucional. Sobre esse tema, Gustavo Binenbjom, após sustentar que “a dicotomia clássica 

entre vinculação e discricionariedade é falsa”, afirma: 

Salvo nos casos de inobservância chapada a regras jurídicas, o papel do 

controlador não é o de oferecer a resposta certa, mas apenas checar se o gestor 

seguiu os procedimentos, apreciou os fatos relevantes, e se motivou 

adequadamente sua decisão. Trata-se de um controle procedimental 

e negativo, de exclusão das decisões incongruentes ou insustentáveis37. 

 

Em seguida, o mesmo autor sugere o seguinte modelo de controle dos atos 

administrativos: 

O modelo sugerido: (I) quanto mais objetiva a norma aplicável ao caso, mais 

intenso o controle; (II) em casos de incerteza normativa, o controlador deve 

se limitar à exclusão de decisões incongruentes ou insustentáveis, sendo 

deferente à interpretação ou escolha administrativa desde que observados os 

requisitos procedimentais (devido processo, participação, consideração dos 

fatos e motivação adequada). 

A decisão sobre como decidir casos de direito administrativo envolve, 

sobretudo, reconhecer os limites do direito na busca das melhores escolhas 

para a sociedade38. 

 

Prosseguindo, o artigo 20 da Lei Estadual 6.374/1989 prevê as diversas hipóteses de 

cassação da inscrição estadual do contribuinte de ICMS, de que tratará o tópico seguinte.  

 

 
35 Artigo 17, II, “a” e “b”. 
36 Artigo 18, II. 
37 BINEMBOJM, Gustavo. Decidindo como decidir – parte II. Jota, 2019. Disponível em: 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/decidindo-como-decidir-parte-ii-

10122019. Acesso em: 16 set. 2020. 
38 Ibidem. 
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2.3 HIPÓTESES DE CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE 

CONTRIBUINTE DE ICMS EM SÃO PAULO 

 

 

As hipóteses de cassação da inscrição estadual estão previstas nos sete incisos do artigo 

20 da Lei Estadual no 6.374/1989, incluindo uma cláusula, no inciso VII, que possibilita a 

aplicação da medida em “outras hipóteses previstas em regulamento” – desse modo, o 

Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo (RICMS-SP), aprovado pelo Decreto Estadual 

no 45.490/2000, além de repetir a previsão legal, dispõe em seus artigos 30 e 31-A outros casos 

que autorizam a cassação da inscrição.  

Da relação a seguir, a inatividade, constatada ou presumida é a causa mais frequente de 

cassação da inscrição estadual, mas é a que menos provoca controvérsias litigiosas 

administrativas ou judiciais, já que em regra essas empresas deixaram mesmo de funcionar, ou 

nunca existiram – daí não ser o foco principal deste trabalho.  

Ao mesmo tempo, essa é a única hipótese que conta com divulgação sobre o número de 

casos em que a medida foi aplicada. Periodicamente, a Secretaria da Fazenda do Estado de São 

Paulo divulga em sua página na internet o número de contribuintes que tiveram a inscrição 

estadual cassada por inatividade. Os números são vultosos: 43.550 contribuintes tiveram a 

inscrição cassada pela omissão de entrega das Guias de Informação e Apuração do ICMS 

(GIAs) entre maio, junho e julho de 201939; 5.710 contribuintes tiveram a inscrição estadual 

cassada pela não entrega das GIAs no trimestre de dezembro de 2018, janeiro e fevereiro de 

201940; enquanto outros 15.649 sofreram a sanção por omissão no período de setembro, outubro 

e novembro de 201841.  

 
39 Mais de 43 mil contribuintes paulistas têm suas inscrições estaduais cassadas por inatividade 

presumida, disponível em: 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/Noticias/Paginas/Mais-de-43-mil-contribuintes-paulistas-tem-suas-

inscricoes-estaduais-cassadas-por-inatividade-presumida.aspx, acesso em 18 mar. 2020.  
40 Secretaria da Fazenda cassa inscrição estadual de mais de 5,7 mil contribuintes por inatividade 

presumida. Disponível em: https://portal.fazenda.sp.gov.br/Noticias/Paginas/Secretaria-da-Fazenda-

cassa-inscri%C3%A7%C3%A3o-estadual-de-mais-de-5,7-mil-contribuintes-por-inatividade-

presumida.aspx. Acesso em 20 mar 2020.  
41 Secretaria da Fazenda cassa inscrição estadual de mais de 15,6 mil contribuintes por inatividade 

presumida, disponível em: https://portal.fazenda.sp.gov.br/Noticias/Paginas/Secretaria-da-Fazenda-

cassa-inscri%C3%A7%C3%A3o-estadual-de-mais-de-15,6-mil-contribuintes-por-inatividade-

presumida.aspx, acesso em 18 mar. 2020.  

https://portal.fazenda.sp.gov.br/Noticias/Paginas/Secretaria-da-Fazenda-cassa-inscri%C3%A7%C3%A3o-estadual-de-mais-de-15,6-mil-contribuintes-por-inatividade-presumida.aspx
https://portal.fazenda.sp.gov.br/Noticias/Paginas/Secretaria-da-Fazenda-cassa-inscri%C3%A7%C3%A3o-estadual-de-mais-de-15,6-mil-contribuintes-por-inatividade-presumida.aspx
https://portal.fazenda.sp.gov.br/Noticias/Paginas/Secretaria-da-Fazenda-cassa-inscri%C3%A7%C3%A3o-estadual-de-mais-de-15,6-mil-contribuintes-por-inatividade-presumida.aspx
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Muito menor é a frequência de aplicação da sanção em caso de inadimplência 

fraudulenta, segundo consulta na página da Imprensa Oficial42 abrangendo o período de 2015 a 

2019: em 2015 só uma vez; 3 vezes em 2016; 5 em 2017; 12 vezes em 2018; e no ano de 2019 

a cassação da inscrição foi aplicada em 6 ocasiões. Apesar disso, no item 2.5, abaixo, serão 

expostos os motivos pelos quais a cassação da inscrição estadual por inadimplência fraudulenta 

se reveste de importância e será o foco principal deste trabalho.  

A vulgarização da medida de cassação, posto que aplicável em situações tão numerosas, 

como será visto a seguir, não é compatível com a ideia de que se cuida de uma sanção extrema, 

que deveria reservada para casos sobremaneira graves. Mais apropriado, com efeito, seria 

reservar a aplicação da cassação para situações excepcionais e ligadas diretamente ao 

descumprimento da obrigação principal ou obrigações acessórias ligadas ao ICMS, conforme 

crítica a ser feita no item 2.4, adiante.  

Abaixo estão compiladas as diversas hipóteses que podem dar ensejo à aplicação da 

medida.  

 

2.3.1 Hipóteses da Lei Estadual nº 6.374/1989 

 

o Inatividade, constatada ou presumida do estabelecimento para o qual foi obtida a 

inscrição.  

 

o Prática de atos ilícitos que tenham repercussão no âmbito tributário, entre os quais se 

incluem:  

▪ a participação em organização ou associação constituída para a 

prática de fraude fiscal estruturada, assim entendida aquela formada 

com a finalidade de implementar esquema de evasão fiscal mediante 

artifícios envolvendo a dissimulação de atos, negócios ou pessoas, e 

com potencial de lesividade ao erário;  

▪ o embaraço à fiscalização, como tal entendida a falta injustificada de 

apresentação de livros, documentos e arquivos digitais a que estiver 

obrigado o contribuinte, bem como o não fornecimento ou o 

fornecimento incorreto de informações sobre mercadorias e serviços, 

bens, negócios ou atividades, próprias ou de terceiros que tenham 

interesse comum em situação que dê origem a obrigação tributária;  

 
42 https://www.imprensaoficial.com.br/. A pesquisa foi feita no campo “busca avançada”, lançando a 

expressão inadimplência fraudulenta, entre aspas, limitando no tempo os resultados entre 01/01/2015 a 

31/12/2019. Ainda assim, foi preciso ler cada publicação, para conferir se se referia mesmo à aplicação 

da sanção no âmbito do PAC.   
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▪ a resistência à fiscalização, como tal entendida a restrição ou 

negativa de acesso ao estabelecimento ou qualquer de suas 

dependências, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde o 

contribuinte exerça sua atividade ou onde se encontrem mercadorias, 

bens, documentos ou arquivos digitais de sua posse ou propriedade, 

relacionados com situação que dê origem a obrigação tributária;  

▪ a receptação de mercadoria roubada ou furtada;  

▪ a utilização como insumo, comercialização ou estocagem de 

mercadoria objeto de contrabando ou descaminho. 

▪ a produção, aquisição, entrega, recebimento, exposição,  

▪ comercialização, remessa, transporte, estocagem ou depósito de 

mercadoria falsificada ou adulterada;  

 

 

o Identificação incorreta, falta ou recusa de identificação dos controladores e/ou 

beneficiários de empresas de investimento sediadas no exterior, que figurem no quadro 

societário ou acionário de empresa envolvida em ilícitos fiscais. 

o Inadimplência fraudulenta, assim entendida: a falta de recolhimento de débito 

tributário vencido, quando o contribuinte detém disponibilidade financeira comprovada, ainda 

que por coligadas, controladas ou seus sócios; possuir débito tributário decorrente de retenção 

por substituição tributária.  

o Práticas sonegatórias que levem ao desequilíbrio concorrencial, pelo rebaixamento 

artificial dos preços de venda de mercadoria ou de serviço ou pelo aproveitamento de crédito 

fiscal indevido, permitindo ao infrator ampliar a participação relativa em seu segmento 

econômico, em detrimento de seus concorrentes. 

o falta de prestação de garantia ao cumprimento das obrigações tributárias, quando 

exigida nos termos do artigo 18 da Lei Estadual no 6.374/198043. 

 

 
43 Artigo 18. A Secretaria da Fazenda poderá, conforme disposto em regulamento, exigir a prestação de 

garantia ao cumprimento das obrigações tributárias em razão: 

I - de antecedentes fiscais que desabonem as pessoas físicas ou jurídicas envolvidas, assim como suas 

coligadas ou controladas, ou ainda seus sócios;  

II - de débitos fiscais definitivamente constituídos em nome da empresa, de coligadas ou controladas, 

bem como de seus sócios; 

III - do tipo da atividade econômica desenvolvida pelo estabelecimento. 

§ 1º - A garantia prevista neste artigo será prestada na forma permitida em direito, conforme disciplina 

estabelecida pela Secretaria da Fazenda. 

§ 2º - Em substituição ou em complemento à garantia prevista neste artigo, poderá a Secretaria da 

Fazenda aplicar ao contribuinte regime especial para o cumprimento das obrigações tributárias. 

§ 3º - Concedida a inscrição, a superveniência de qualquer dos fatos mencionados neste artigo ensejará 

a exigência da garantia prevista neste artigo, sujeitando-se o contribuinte à suspensão ou cassação da 

eficácia de sua inscrição, caso não a ofereça no prazo fixado. 
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2.3.2 Hipóteses do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo (RICMS-SP), 

aprovado pelo Decreto Estadual no 45.490/2000 

 

 

o A simulação da realização de operação com combustíveis ou solventes, assim 

considerada aquela em que o respectivo documento fiscal: a) indique como destinatário, 

estabelecimento em situação irregular perante o fisco ou que não tenha encomendado, adquirido 

ou recebido o produto; b) contiver declaração falsa quanto ao local de saída do produto; c) não 

corresponder a uma efetiva saída do estabelecimento do emitente;  

o Falta de comunicação de reativação das atividades ou de apresentação de pedido de 

baixa de inscrição, após decorridos 12 (doze) meses contados da data da comunicação da 

interrupção temporária das atividades. 

o Falta de solicitação de renovação da inscrição no prazo estabelecido ou indeferimento 

do pedido de renovação da inscrição.  

o Indeferimento do pedido de alteração de dados cadastrais, nos casos expressamente 

previstos na legislação. 

o Cancelamento ou não obtenção de registro, autorização ou licença necessária para o 

exercício da atividade, nos termos da legislação pertinente.  

o Ocorrência de ilícito não indicado na relação anterior e que não tenha repercussão 

direta no âmbito tributário, desde que haja expressa previsão legal, mediante decisão judicial 

condenatória, transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, relativa ao ilícito – 

excepcionalmente, em casos específicos autorizados por lei, o procedimento de cassação poderá 

ser iniciado a partir de decisão administrativa sancionatória, contra a qual não caiba mais 

recurso, proferida por autoridade competente para fiscalizar e apurar o ilícito, em procedimento 

no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa e, em se 

tratando de ilícito que configurar, em tese, crime ou contravenção penal, também poderá ser 

iniciado o procedimento administrativo de cassação da eficácia da inscrição estadual, desde que 

tenha havido decisão judicial condenatória, transitada em julgado ou proferida por órgão 

colegiado, e esteja comprovada a responsabilidade do contribuinte em decorrência de sua 

vinculação com a conduta. 
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2.3.3 Hipótese da Lei Estadual nº 11.929/2005 

 

o Adquirir, distribuir, transportar, estocar ou revender derivados de petróleo, gás 

natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico hidratado carburante e demais combustíveis 

líquidos carburantes, em desconformidade com as especificações estabelecidas pelo órgão 

regulador competente. 

 

2.3.4 Hipótese da Lei Estadual nº 12.540/2007 

 

o Em caso de fornecedores de produtos ou serviços que venderem, oferecerem, 

fornecerem, entregarem ou permitirem o consumo de bebidas alcoólicas, ainda que 

gratuitamente, aos menores de 18 (dezoito) anos de idade, ou forem flagrados consentindo com 

o uso ou com a comercialização de drogas. 

 

2.3.5 Hipótese da Lei Estadual nº 14.946/2013 

 

o Comercialização de produtos em cuja fabricação tenha havido, em qualquer de suas 

etapas de industrialização, condutas que configurem redução de pessoa a condição análoga à 

de escravo. 

 

2.3.6 Hipótese da Lei Estadual nº 15.854/2015 

 

o Reincidência dos fornecedores de serviços prestados de forma contínua em 

descumprir obrigação de a conceder a seus clientes preexistentes os mesmos benefícios de 

promoções posteriormente realizadas. 

 

2.3.7 Hipóteses da Lei Estadual nº 16.416/2017 

 

o Posto revendedor de combustíveis automotivos que utilizar qualquer dispositivo 

mecânico ou eletrônico, acionado por controle remoto ou não, que acarrete o fornecimento ao 

consumidor de volume de combustível diverso do indicado na bomba medidora, observadas as 

variações volumétricas permitidas pelo órgão metrológico competente. 
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o Posto revendedor que utilizar qualquer dispositivo que acarrete, na totalização do 

valor cobrado do consumidor, preço diverso do indicado na bomba medidora. 

 

2.4 CRÍTICA 

 

Como se vê, numerosas leis estaduais preveem a cassação da inscrição estadual para 

hipóteses diversas, muitas sem qualquer relação com o ICMS. 

Essa profusão de hipóteses deve ser revista, pois não é apropriado cassar a inscrição de 

contribuinte do ICMS para punir irregularidade que não possui nenhuma relação com o 

imposto.  

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, o órgão público pode ser definido como “o 

compartimento na estrutura estatal a que são cometidas funções determinadas, sendo integrado 

por agentes que, quando as executam, manifestam a própria vontade do Estado”44. A 

distribuição racional das diversas atribuições do Estado constitui a razão da sua existência, é 

dizer, o órgão público existe devido a “uma necessidade de distribuir racionalmente as inúmeras 

e complexas atribuições que incumbem ao Estado nos dias de hoje” 45, conforme observa Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro, para quem “a existência de uma organização e de uma distribuição de 

competências são atualmente inseparáveis da ideia de pessoas jurídicas estatais”46.  

Se um posto de gasolina não armazena combustível adequadamente, a sanção, e até 

eventual interdição, deveria ficar a cargo da polícia ambiental e da ANP (Agência Nacional de 

Petróleo); se o mesmo estabelecimento vende combustível adulterado ou frauda o medidor de 

combustível para enriquecer à custa do consumidor, incumbe também à fiscalização da ANP e 

aos órgãos de proteção do consumidor instaurar o procedimento administrativo e ao fim aplicar 

a sanção cabível. Se um bar vende bebida alcóolica para menor, mais correto é acionar o Juízo 

da Infância e Juventude, para que aplique as medidas administrativas e criminais previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990), assim como a Prefeitura 

Municipal, para que apure e repreenda o possível descumprimento das condições fixadas no 

alvará de funcionamento.  

 
44 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 34. ed. São Paulo: Atlas, 

2020. p. 16 
45 DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 95  
46 Ibidem. 
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Assim, além de se respeitar a divisão de atribuições legalmente prevista para cada órgão 

estatal, a própria proteção do interesse jurídico violado torna-se potencialmente mais efetiva, 

na medida em que será exercida por quem, dentro da organização estatal, está vocacionado e 

estruturado para tanto. 

 

2.5 CASSAÇÃO POR INADIMPLÊNCIA FRAUDULENTA 

 

Em contraposição ao tópico anterior, em que se afirma o descabimento de determinadas 

hipóteses legais de cassação da inscrição estadual, cresce a importância da adoção de medidas 

para reprimir a utilização de estruturas empresariais para o enriquecimento de seus gestores, 

mediante o deliberado não pagamento de impostos.  

Alguns eventos recentes desenham um cenário que propicia a intensificação da atuação 

fiscal contra o devedor contumaz de ICMS, a saber: a tendência do Supremo Tribunal Federal 

de considerar constitucional a aplicação de sanções não pecuniárias em matéria tributária, se 

respeitados o devido processo legal e a proporcionalidade das medidas47; a decisão do plenário 

da nossa Corte Constitucional segundo a qual o não pagamento de ICMS devido sobre 

operações próprias pode caracterizar crime contra a ordem tributária48; e a edição da Lei 

Estadual Complementar 1.320/2018, que criou o programa “Nos Conformes”, estabelecendo 

critérios para classificar o devedor de ICMS de acordo com o seu comportamento tributário, 

ajustando o relacionamento da Secretaria da Fazenda com o contribuinte segundo o seu perfil49. 

Esses três temas serão abordados com mais profundidade nos capítulos seguintes.  

A caracterização da inadimplência fraudulenta, como causa da cassação da inscrição 

estadual, pode ocorrer de duas formas50: (a) não recolhimento do imposto vencido, possuindo 

o contribuinte disponibilidade financeira para tanto, ainda que por coligadas, controladas ou 

sócios, e em caso de (b) débito tributário decorrente de retenção por substituição tributária. 

Trataremos delas a seguir.  

 
47 Vide capítulo 3. 
48 RHC 163334. Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, j. 18/12/2019. 
49 Vide capítulo 5. 
50 Artigo 20, §4°, itens 1 e 2, da Lei Estadual n° 6.374/1989. 
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2.5.1 Não recolhimento do ICMS, possuindo disponibilidade financeira 

 

De acordo com a Portaria CAT 95/2006, o processo administrativo de cassação deverá 

ser instruído com a Certidão de Dívida Ativa e com Relatório Fiscal de Auditoria, com o fim 

específico de comprovar a existência de disponibilidade financeira para a liquidação do débito 

vencido.  

A aplicação da sanção a partir de uma interpretação literal da lei é desproporcional, 

sobretudo se se tratar de inadimplemento eventual do imposto por contribuinte com 

disponibilidade financeira evidente, é dizer, que não tenha empregado meios de blindagem do 

seu patrimônio para frustrar o recebimento do crédito tributário.  

Ora, a inadimplência do imposto apta a desencadear o processo administrativo de 

cassação é qualificada, posto que fraudulenta. Considerando que o Supremo Tribunal Federal 

veio a decidir que o não recolhimento do ICMS sobre operações próprias pode caracterizar 

crime contra a ordem tributária, sob determinadas circunstâncias, o resultado desse julgamento 

deve servir como baliza para a configuração da inadimplência fraudulenta que pode ensejar a 

cassação da inscrição estadual.  

Em outras palavras, o dispositivo em questão merece uma interpretação conforme a 

Constituição, para que a sanção seja aplicada somente no caso de devedor contumaz a quem se 

tenha previamente imposto o regime especial “ex oficio”, conforme será visto nos capítulos 3 

e 5, adiante. 

 

2.5.2 Não recolhimento de débito decorrente de retenção por substituição 

tributária 

 

A adoção do sistema de recolhimento do ICMS mediante substituição tributária, com a 

utilização de base de cálculo presumida, encontra previsão na Constituição da República (§7º 

do artigo 150), em norma resultante de emenda constitucional nº 03/1993, que foi declarada 

constitucional pelo Supremo Tribunal Federal51:   

 
51 A constitucionalidade da emenda submetida ao Supremo Tribunal Federal, em 02/08/1999, por meio 

do recurso extraordinário no 213.396-5, vindo o seu Plenário a considerar a substituição tributária 
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Artigo 150. (...) 

§ 7º. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição 

de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador 

deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição 

da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. 

 

Alfredo Augusto Becker, não se opondo à adoção do instituto da substituição tributária,  

afirma que “a criação do substituto legal tributário tanto é um fenômeno jurídico perfeitamente 

normal quanto é um processo técnico de criação do direito utilizado com muito mais frequência 

do que se imagina em todos os demais ramos do direito52. E acrescenta: 

O sujeito passivo da relação jurídica tributária, normalmente, deveria ser 

aquela determinada pessoa de cuja renda ou capital a hipótese de incidência é 

um fato-signo presuntivo. Entretanto, frequentemente, colocar essa pessoa no 

polo negativo da relação jurídica tributária é impraticável ou simplesmente 

criará maiores ou menores dificuldades para o nascimento, vida e extinção 

destas relações. Por isso, nestas oportunidades, o legislador, como solução, 

emprega uma outra pessoa em lugar daquela e, toda a vez que utiliza esta outra 

pessoa, cria o substituto legal tributário53. 

 

Referindo-se especificamente à chamada substituição tributária para frente, ou 

progressiva, tal como dispõe o artigo 150, § 7º, da Constituição da República, Humberto Ávila 

sustenta que essa modalidade de recolhimento do ICIMS por si só não viola a Constituição, 

fazendo algumas ressalvas: 

 

Em primeiro lugar, a substituição tributária para frente com base em pauta de 

valores ou preço máximo ao consumidor é inconstitucional quando a diferença 

entre o preço efetivo de mercado e o valor de pauta ou o preço máximo ao 

consumidor for considerável, regular e atingir um número muito grande de 

casos, por violação ao disposto no art. 150, § 7º e art. 150, II, da CF/88; 

Em segundo lugar, a substituição tributária para frente com base em pauta de 

valores ou preço máximo ao consumidor é ilegal quando a diferença entre o 

preço efetivo e o valor de pauta ou o preço máximo ao consumidor for 

incompatível com os preços usualmente praticados no mercado, por violação 

ao disposto no art. 8º da Lei Complementar nº 87/96; 

Em terceiro lugar, a substituição tributária para frente com base no preço 

máximo ao consumidor é ilegal quando a diferença entre o preço efetivo e o 

valor usado pela autoridade fiscal for incompatível com os preços usualmente 

 
progressiva do ICMS compatível com a Constituição Federal, acolhendo por maioria o voto do relator 

Ilmar Galvão (DJ 02 ago. 1999).  
52 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. São  Paulo: Noeses, 5. Ed. Noeses, 

2010, p. 591.  
53 Ibidem.  
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praticados no mercado, por violação ao disposto no art. 34, I, "b" e "c" da Lei 

Estadual nº 8.820/8954,55.  

 

Se por um lado havia controvérsia, há pouco solucionada pelo STF, sobre a 

caracterização de crime por não recolhimento de ICMS sobre operações próprias, celeuma não 

existia quanto à tipificação penal do não recolhimento do ICMS-ST, nos termos do artigo 2º, 

inciso II, da Lei Federal nº 8.137/1990, que prevê pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou 

multa para quem “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 

descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos 

cofres públicos” – a chamada apropriação indébita tributária.  

Em decisão de março de 2017, o Supremo Tribunal Federal considerou que “as condutas 

tipificadas na Lei nº 8.137/1990 não se referem simplesmente ao não pagamento de tributos, 

mas aos atos praticados pelo contribuinte com o fim de sonegar o tributo devido, 

consubstanciados em fraude, omissão, prestação de informações falsas às autoridades 

fazendárias e outros ardis”56. 

Anote-se que, considerando a necessidade da auditoria para comprovar a existência de 

disponibilidade financeira, conforme exigência legal57, é possível que se questione se ela 

também é necessária no caso de procedimento de cassação instaurado em razão da segunda 

hipótese de inadimplência fraudulenta – o não recolhimento de ICMS retido em regime de 

substituição tributária.  

O artigo 20, § 4º, da Lei Estadual nº 6.734/1989, com a redação dada pela Lei Estadual 

nº 13.918/2009, não indica semelhante exigência, é dizer, o não recolhimento do ICMS-ST por 

 
54 AVILA, Humberto. Substituição tributária e base de cálculo: os limites da padronização 

fiscal. Revista da AJURIS, nº 100, dezembro de 2005, Porto Alegre. 
55 A Lei Estadual 8.820/89 a que se refere o autor é do Rio Grande do Sul. 
56 Agravo no recurso especial n. 999425 RG/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowiski, j. 15/03/2017 
57 Conforme Portaria CAT n° 95/2006: 

Artigo 35. Tratando-se de apuração de inadimplência fraudulenta, será instaurado o Procedimento 

Administrativo de Cassação (PAC), quando comprovado pelo Fisco que o contribuinte, com débito 

inscrito na Dívida Ativa (RICMS, artigo 31, IV e § 5º): 

I - deixou de efetuar recolhimento do imposto, tendo disponibilidade financeira para efetuar o 

recolhimento; 

II - transferiu recursos financeiros a coligadas, controladas ou sócios impossibilitando o recolhimento 

do imposto. 

Parágrafo único. O Procedimento Administrativo de Cassação (PAC) deverá ser também instruído com: 

1 - Certidão de Dívida Ativa (CDA); 

2 - Relatório Fiscal de Auditoria, com o fim específico de comprovar a existência de disponibilidade 

financeira para liquidação do débito vencido. 
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si só caracteriza a inadimplência fraudulenta. E isso parece mesmo desnecessário, já que nesse 

regime de recolhimento do imposto a “capacidade financeira” haverá a partir do momento em 

que o agente econômico receber do cliente, junto com o valor da venda da mercadoria, o valor 

do imposto incidente sobre as etapas seguintes da cadeia produtiva.  

E, voltando os olhos para a Portaria CAT n° 95/2006, não é difícil compreender o 

motivo pelo qual o procedimento para a cassação por inadimplência fraudulenta não distingue 

o não recolhimento do ICMS-ST, no que toca à necessidade de relatório de auditoria: essa 

segunda hipótese de inadimplência fraudulenta surgiu em 2009, mas não houve a atualização 

da portaria, de forma a adequar o procedimento administrativo à alteração legislativa. Assim, o 

relatório de autoria para a comprovação de disponibilidade financeira é genericamente exigível 

para a hipótese de cassação por “inadimplência fraudulenta”, embora em caso de não 

recolhimento de ICMS-ST a disponibilidade do dinheiro esteja subtendida pela própria 

sistemática dessa modalidade de pagamento imposto.  
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3. SANÇÃO POLÍTICA? 

 

Afirmou-se na introdução deste trabalho que, por impossibilitar a emissão de nota fiscal 

eletrônica, a cassação da inscrição estadual inviabiliza o prosseguimento da atividade da 

empresa, pelo menos em relação à realização de operações de circulação de mercadorias de 

forma regular.  

Daí decorre a necessidade de analisar se a medida em questão é inconstitucional por 

caracterizar uma das chamadas sanções políticas, definidas pelo Ministro Celso de Mello como 

“restrições estatais, que, fundadas em exigências que transgridem os postulados da 

razoabilidade e da proporcionalidade em sentido estrito, culminam por inviabilizar, sem justo 

fundamento, o exercício, pelo sujeito passivo da obrigação tributária, de atividade econômica 

ou profissional lícita”58. Mais ampla é a definição de Hugo de Brito Machado, que não diz 

sobre a necessidade de se perquirir sobre a proporcionalidade da medida: 

Em Direito Tributário a expressão sanções políticas corresponde a restrições 

ou proibições impostas ao contribuinte, como forma indireta de obrigá-lo ao 

pagamento do tributo, tais como a interdição do estabelecimento, a apreensão 

de mercadorias, o regime especial de fiscalização, entre outras.  

 (...) 

 São exemplos mais comuns de sanções políticas a apreensão de mercadorias 

sem que a presença física destas seja necessária para a comprovação do que o 

fisco aponta como ilícito; o denominado regime especial de fiscalização; a 

recusa de autorização para imprimir notas fiscais; a inscrição em cadastro de 

inadimplentes com as restrições daí decorrentes; a recusa de certidão negativa 

de débito quando não existe lançamento consumado contra o contribuinte; a 

suspensão e até o cancelamento da inscrição do contribuinte no respectivo 

cadastro, entre muitos outros. Todas essas práticas são flagrantemente 

inconstitucionais, entre outras razões, porque: a) implicam indevida restrição 

ao direito de exercer atividade econômica, independentemente de autorização 

de órgãos públicos, assegurado pelo artigo 170, parágrafo único, da vigente 

Constituição Federal; e b) configuram cobrança sem o devido processo legal, 

com grave violação do direito de defesa do contribuinte, porque a autoridade 

que a este impõe a restrição não é a autoridade competente para apreciar se a 

exigência é ou não legal59. 

 

 
58 RE 374981. Relator: Ministro, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 08 abr. 2005. 

59 MACHADO, Hugo de Brito. Sanções políticas no direito tributário. Revista Dialética de Direito 

Tributário, São Paulo, n. 30, p. 46-47, mar. 1998. 
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A tarefa a que se propõe este capítulo passa inicialmente pela compreensão do próprio 

termo “sanção”, de que se ocuparão as linhas seguintes.  

 

3.1 SANÇÃO E O DIREITO 

 

Segundo aponta Marcos Bueno Brandão da Penha, o termo “sanção” assume múltiplos 

sentidos no Direito, podendo ter um significado positivo, como quando se fala em sanções 

premiais para se referir a estímulos ou incentivos, assim como pode ter um aspecto negativo, 

“que associa o termo à ideia de punição de uma conduta contrária àquela prescrita como devida 

ou proibida pelo ordenamento jurídico”60, podendo, ainda, ser usado para se referir a uma forma 

de aprovação, como é o caso do ato do Chefe do Executivo na fase final do processo de edição 

de leis ordinárias e complementares.  

O aspecto negativo é o mais comumente usado quando se fala em sanção, havendo até 

quem se recuse ou entenda no mínimo ser inconveniente usar o vocábulo para denotar algo 

bom, a exemplo de Paulo Roberto Coimbra Silva, que enumera três razões principais para isso: 

a sanção como castigo se reveste do caráter de obrigatoriedade, é dizer, ocorrido o pressuposto 

fático ela deve ser aplicada, o que não ocorre necessariamente com a sanção premial; a sanção 

em seu sentido negativo é componente essencial do sistema jurídico, enquanto que a sanção 

premial possui previsão apenas eventual em hipóteses específicas; ademais, a valoração do 

pressuposto fático que implica a aplicação da sanção como punição é oposta da valoração do 

pressuposto que enseja a aplicação da sanção premial, o que caracteriza uma diferença de ordem 

ética, axiológica61.  

Paulo de Barros Carvalho, também reconhecendo a “falta de univocidade” do termo, 

define a sanção como a “providência que o Estado-jurisdição aplica coativamente, a pedido do 

titular de direito violado, tendo em vista a conduta do sujeito infrator”62, dando, portanto, 

também relevo para o termo como consequência negativa do descumprimento da lei.  

A sanção como resposta à violação da norma é também o significado adotado por 

Norberto Bobbio. Após afirmar que “é da natureza de toda prescrição ser violada, enquanto 

 
60 PENHA, Marcos Bueno Brandão da. Sanções não pecuniárias no Direito Tributário. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris Direito, 2016. p. 55. 
61 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 

75. 
62 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 21. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 545-

546. 
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exprime não o que é, mas o que deve ser”, Bobbio definiu a sanção como “o expediente através 

do qual se busca, em um sistema normativo, salvaguardar a lei da erosão das ações contrárias; 

é, portanto, uma consequência do fato de que um sistema científico, os princípios dominam os 

fatos, ao invés dos fatos os princípios”63. O italiano discorda de que o diferencial das normas 

jurídicas em relação a outros tipos de normas (morais e sociais, por exemplo) seria que elas 

assumem a fórmula “se é A, deve ser B”, enquanto estas não. E exemplifica: 

Abro uma gramática latina e leio: “Se na oração regente há um tempo 

principal, na dependente deve-se usar o presente do conjuntivo, etc.”. Trata-

se de uma regra cuja fórmula é: “Se é A, deve ser B”.  

(...) 

O mundo jurídico nos apareceu até agora muito mais articulado e complexo 

do que aparece nas várias tentativas de redução a esta ou aquela fórmula; e de 

outra parte, o mundo normativo é tão vasto, como vimos desde as primeiras 

páginas, que não há um tipo de prescrição relevante em um ordenamento 

jurídico que não se encontre em algum outro sistema normativo. 

Consideramos, portanto, que a tentativa de dar uma resposta ao problema da 

definição do direito, definindo uma espécie de prescrição, seja 

verdadeiramente uma tentativa destinada ao fracasso64.  

 

O critério que Bobbio usa para distinguir as normas jurídicas das normas sociais e 

morais consiste em que a violação daquelas tem por consequência uma resposta externa (ou 

seja, uma resposta “de grupo”, e não interior, correspondente ao mero remorso, arrependimento 

que caracteriza a sanção moral) e institucionalizada (o que significa serem reguladas, ao 

contrário das sanções sociais, que provém de grupos, mas não são organizadas). 

Tomada como punição, diz-se que a sanção possui uma função repressiva, 

representando a ideia de pena como retribuição do ilícito, ou seja, a “imposição de um mal justo 

contra o mal injusto do crime”65, como se diz nas ciências criminais, campo em que esse modelo 

é objeto de críticas, a exemplo da que apresenta Juarez Cirino dos Santos: 

A sobrevivência histórica da pena retributiva – a mais antiga e, de certo modo, 

a mais popular função atribuída à pena criminal – parece inexplicável: a pena 

como expiação de culpabilidade lembra suplícios e fogueiras medievais, 

concebidos para purificar a alma do condenado; a pena como compensação de 

culpabilidade atualiza o impulso de vingança do ser humano, tão velho quanto 

o mundo66.  

 
63 BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Tradução Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno 

Sudatti. Bauru, SP: EDIPRO, 2002. p. 153-154.  
64 Ibidem, p. 146.  
65 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. 2. ed. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2007. p. 

455. 
66 Ibidem, p. 456.  
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Já a função preventiva, como é possível antever, visa a evitar a prática do ilícito, 

dividindo-se em preventiva especial (em que se espera que o infrator, por ter contra si aplicada 

a pena, não voltará a infringir a lei) e em preventiva geral (correspondente ao objetivo de 

dissuadir os membros da sociedade de infringir a lei). Eis a síntese de Paulo Queiroz: 

No primeiro caso (de prevenção geral positiva), a finalidade da pena é 

fortalecer os valores ético-sociais veiculados pela norma, estabilizar o sistema 

social ou semelhante; no segundo caso (prevenção geral negativa), a norma 

tem por objetivo motivas os seus destinatários a se absterem da prática de 

novos delitos; finalmente, para as teorias da prevenção especial, o fim da 

norma é evitar a reincidência por meio da ressocialização do condenado ou 

similar67.  

   

As teorias unificadoras, “almejando superar as antinomias entre as diversas formulações 

teóricas apresentadas, pretendem combiná-las ou unifica-las ordenamento” têm prevalecido na 

atualidade, segundo Paulo Queiroz68. De fato, as teorias não podem ser excludentes entre si: é 

sobretudo com a ameaça de um mal, e eventualmente com a sua implementação, que o sistema 

jurídico busca prevenir a infração da lei.  

A partir dessa premissa Marcos Bueno Brandão da Penha, citando a lição de Paulo 

Roberto Coimbra Silva, faz a distinção entre sanção, coação e coerção. Assim, “sanção é, pois, 

a descrição abstrata de uma consequência jurídica indesejável prescrita no comando da norma 

secundária imputável à prática de seu pressuposto fático (strictu sensu, ato ilícito), enquanto 

coação é sua imposição in concreto”69. Já a coerção “corresponde à influência que as normas 

jurídicas sancionadoras exercem sobre a consciência dos seus destinatários ‘em decorrência do 

medo que inspiram, induzindo-os ao cumprimento da norma’”70.  

Fala-se ainda que algumas sanções possuem a função reparatória, com a finalidade de 

“buscar a indenização de um dano causado a alguém pela prática de uma infração”71. Em 

interessante formulação, Kelsen diz que a “sanção de execução” só tem lugar se forem 

descumpridos dois deveres: o de não causar prejuízo a outrem e o dever de, uma vez causado 

prejuízo, ressarcir o prejuízo causado:  

 
67 QUEIROZ, Paulo. Curso de direito penal – parte geral, volume 1. 8. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 

2012. p. 394. 
68 Ibidem, p. 401.  
69 PENHA, Marcos Bueno Brandão da. Op. cit. p. 73. 
70 Ibidem, p. 73. 
71 Ibidem. p. 75. 
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O dever de ressarcir os prejuízos não é uma sanção, mas é esse dever 

subsidiário. A sanção da execução, isto é, a indenização compulsória do 

prejuízo através do órgão aplicador do Direito, apenas surge quando este dever 

não é cumprido72. 

 

Paulo Roberto Silva Coimbra dá a essa distinção uma importância prática, ao propor 

que a aplicação cumulativa das sanções somente pode ocorrer se elas possuírem funções 

distintas. Assim, uma sanção criminal, que possui precipuamente função repressiva, poderia ser 

cumulada apenas com uma sanção civil de natureza ressarcitória73.  

Tal proposição peca por desconsiderar que o nosso ordenamento possui diversas 

hipóteses de infrações puníveis cumulativamente no âmbito criminal e administrativo, com 

previsão, portanto, de imposição cumulativa de sanções de caráter repressivo, como é o caso 

das infrações de trânsito, ambientais, contra o consumidor, entre outras. Caso que bem ilustra 

o que ora se afirma são os atos de improbidade administrativa, que podem ensejar a aplicação 

cumulativa de sanções de natureza criminal (por crime de corrupção, por exemplo), 

administrativa-disciplinar pelo ente a que o servidor estiver vinculado, além daquelas previstas 

na Lei Federal n° 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), que, a despeito de alguma 

controvérsia, são consideradas prevalentemente de natureza extrapenal, reguladas pelo Direito 

Administrativo Sancionador74.  

Paulo Queiroz bem observa que a cumulação das penas nesses casos não configura bis 

in idem, já que decorre de fundamentos jurídicos distintos: 

Não é possível punir-se, mais de uma vez, uma mesma conduta (ação ou 

omissão) por um mesmo fundamento jurídico, sob pena de violação ao 

princípio ne bis in idem, que tem tríplice dimensão: penal, processual e 

executória, a impedir que o réu ou indiciado possa ser investigado, processado, 

condenado ou punido pelo mesmo fato. 

Trata-se de proibição que resulta diretamente dos princípios da 

proporcionalidade e legalidade, a evitar múltipla valoração e punição do 

mesmo fato com idêntico fundamento jurídico. Consequentemente, é vedada 

a multiplicidade de penas para o mesmo sujeito, por uma mesma ação ou 

omissão, se tiverem um mesmo fundamento.  

 
72 KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. Tradução João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes. 

2015. p. 87.  
73 PENHA, Marcos Bueno Brandão da. Op. cit. p. 66-67. 
74 Assim considera Fábio Medina Osório (OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo 

Sancionador. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020). Gilmar Ferreira Mendes e Arnold Wald, 

de outro lado, consideram que, sob a roupagem de uma civil de improbidade, a Lei Federal n° 

8.429/1992 tipifica verdadeiros crimes de responsabilidade (MENDES, Gilmar Ferreira; WALD, 

Arnoldo. Competência para julgar ação de improbidade administrativa. Revista de informação 

legislativa, v. 35, n. 138, p. 213-216, abr./jun. 1998, 04/1998. p. 215) 
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Não há bis in idem, porém, em princípio, quando o fato é punível simultânea 

ou sucessivamente em âmbitos jurídicos distintos, visto que diversa é a 

fundamentação jurídica. 

Assim, por exemplo, o peculato (CP, artigo 312) é legitimamente punível 

civil, administrativa e penalmente (respectivamente, reparação do dano, perda 

do cargo e prisão)75. 

 

Especificamente em relação às sanções de natureza reparatória, está claro que a vedação 

do enriquecimento ilícito impede a sua aplicação em duplicidade. Por isso, por exemplo, o 

Superior Tribunal de Justiça já considerou possível a condenação ao ressarcimento ao erário 

em ação de improbidade, mesmo existindo julgamento do Tribunal de Contas constituindo 

título executivo para o pagamento do mesmo valor, mas anotou que deve ser observada a 

dedução do valor da obrigação que primeiramente foi executada76. 

Ainda neste tópico vale ressaltar que, embora existam condutas que possam ser 

facilmente identificáveis como crimes (homicídio, roubo, furto, por exemplo), outro tanto de 

ilícitos não são reconhecíveis a priori como criminais ou administrativos. 

No Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n° 8.078/1990), por exemplo, o 

artigo 74 prevê a privação de liberdade (detenção) por um a seis meses, ou o pagamento de 

multa, para o fornecedor que “deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia 

adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo”. O Estatuto da Criança 

e do Adolescente (Lei Federal n° 8.078/1990) estabelece pena de até dois anos de detenção para 

o encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante que 

deixar de manter registro das atividades desenvolvidas, na forma do artigo 10 da mesma lei, 

bem como de fornecer à parturiente ou ao seu responsável, por ocasião da alta médica, 

declaração de nascimento, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do 

neonato. É de se convir que se tratam de hipóteses que o legislador optou por punir 

criminalmente, mas a ninguém causaria espécie se a punição se limitasse à sanção de natureza 

administrativa.  

Daí que, para Henrique Machado Rodrigues Azevedo:  

(...) o critério de distinção entre um ilícito penal e outro não penal 

(administrativo, tributário, ambiental, econômico, etc.) é meramente formal 

ou dogmático, ou seja, não é um dado prima facie aferível, mas apenas 

 
75 QUEIROZ, Paulo. Ne bis in idem. Disponível em: https://www.pauloqueiroz.net/ne-bis-in-idem/. 

Acesso em: 25 jul 2020.  
76 REsp 1.413.674-SE, Rel. Min. Olindo Menezes, Rel. para o acórdão Min. Benedito Gonçalves, 

julgado em 17/5/2016, DJe 31/5/2016 
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distinguível após a análise do regime jurídico ao qual foi submetido esse 

injusto, que depende apenas de escolha do legislador77.  

 

Luís Eduardo Schoueri segue o mesmo caminho ao abordar do tema: 

Embora haja quem procure identificar diferenças de natureza substancial entre 

o crime e o ilícito administrativo (os crimes conteriam um ilícito ético, 

enquanto na esfera administrativa se teria mero descumprimento de normas 

administrativas), ou mesmo qualitativas (os ilícitos administrativos visam a 

assegurar o funcionamento da máquina estatal), o pensamento predominante 

parece reconhecer a fluidez entre os dois ordenamentos jurídicos, 

prevalecendo, na doutrina europeia, a ideia unitária de que não há diferença 

de natureza material ou qualitativa entre os ilícitos penais e administrativos78.  

 

Schoueri, por sinal, distingue as figuras do “Direito Tributário Penal” e do “Direito 

Penal Tributário”, explicando que a primeira se refere às infrações administrativas, enquanto a 

outra constitui um ramo do Direito Penal, contemplando os crimes contra a ordem tributária. 

Em seguida, faz a seguinte distinção: 

Ao mesmo tempo, não se pode deixar de reconhecer a diferença no 

fundamento constitucional do ilícito administrativo e do crime: o primeiro, 

decorrente do ius tributandi, tem sua competência decorrente da própria 

competência tributária: a pessoa jurídica à qual é conferida a competência para 

instituir tributos pode, igualmente, prever sanções para o caso de seu 

descumprimento; já os crimes tributários, fruto do ius puniendi estatal, é 

matéria de competência exclusiva da União79.  

 

Assim, para Schoueri, ao lado de Paulo Roberto Coimbra Silva80, as normas tributárias 

sancionadoras decorrem do ius tributandi, e não do ius puniendi, como se não fosse atribuído 

aos entes federativos em geral o poder/dever de punir, mas apenas à União.  

O excerto acima contém notável equívoco. Dizer que é de competência exclusiva da 

União legislar sobre crimes tributários é correto, já que assim dispõe o artigo 22, I, da 

Constituição da República81, mas não se pode ignorar que a administração pública em geral, 

por seus diversos entes, e não só pela União, é detentora do chamado ius puniendi. Fábio 

 
77 Apud PENHA, Marcos Bueno Brandão da. Op. cit. p. 88. 
78 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo, Saraiva: 2017, p. 827. 
79 Ibidem. 
80 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 

221. 
81 Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do 

trabalho. 



39 

 

Medina Osório, após ressaltar que com a Revolução Francesa houve o “fortalecimento de uma 

Direito Penal legalizado e judicializado”, com “inúmeros poderes sancionatórios transferidos 

aos juízes e tribunais”82, afirma: 

Nota-se que é inevitável a existência de poderes sancionadores nas mãos das 

Administrações Públicas, seja pelas consequências práticas desastrosas que 

ocorreriam com um absurdo congestionamento do Poder Judiciário, seja 

porque tais funções sancionatórias realmente são necessárias na dinâmica 

administrativa83. 

 

Ora, se a punição dos ilícitos administrativos de natureza ambiental, contra o 

consumidor, funcional, etc., pelos diversos entes da federação tem seu fundamento no ius 

puniendi, regido pelo direito administrativo sancionador, não há porque concluir-se que o 

direito de punir o ilícito administrativo-tributário teria um regime jurídico diferente. É certo que 

se pune, neste último caso, no interessa da Administração Tributária, que é organizada para 

viabilizar a arrecadação de tributos, mas temos aqui duas atividades distintas: pune-se em razão 

do ius puniendi; tributa-se com fundamento no ius tributandi.  

Basta ver, com efeito, na própria definição do artigo 3° do Código Tributário Nacional 

(CTN) que ali consta que o tributo não constitui sanção de ato ilícito: 

Artigo 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 

valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída 

em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 

 

Da definição acima sobressai ainda que, além de não constituir sanção de ato ilícito, o 

tributo é uma prestação pecuniária. A sanção tributária, por sua vez, pode bem corresponder a 

uma prestação pecuniária como também pode assumir a forma de “penalidades de outra 

natureza”, conforme consta expressamente do artigo 181, II, “b”, do Código Tributário 

Nacional, ao tratar da figura da anistia: 

 Artigo 181. A anistia pode ser concedida: 

I - em caráter geral; 

II - limitadamente: 

a) às infrações da legislação relativa a determinado tributo; 

b) às infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado 

montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza; 

 
82 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 7. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2020, p. 94.  
83 Ibidem, p. 95. 
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A distinção entre uma figura e outra (sanção e tributo) foi objeto de análise de Marcos 

Bueno Brandão da Penha, que concluiu: 

É o poder de punir, de sancionar o descumprimento de uma norma de conduta 

que é o elemento constitutivo da ordem jurídica e o pressuposto da sanção, e 

não o poder de tributar, o qual, sendo um aspecto da soberania do Estado, 

consiste na possibilidade de o Estado exigir que os indivíduos lhe forneçam 

recursos para desenvolver suas atividades, ou seja, é o poder de instituir 

tributos84.  

 

Tem-se, portanto, que a sanção tributária, por não se confundir com tributo, não possui 

fundamento e limites no ius tributandi, o que não significa dizer que a atividade sancionadora 

da Administração Tributária não esteja sujeita a limites.  

Em artigo que tratou das chamadas “multas confiscatórias”, Andrei Pitten Velloso bem 

sintetizou o que ora se quer demonstrar: 

O critério para a aferição dos efeitos confiscatórios das multas, todavia, é 

diverso daquele empregado em relação aos tributos. 

Não se considera propriamente a capacidade contributiva do sujeito passivo 

ou apenas o valor do tributo devido, mas a proporcionalidade entre o ilícito e 

a sanção jurídica, o que reconduz o princípio do não confisco aplicado às 

multas aos postulados da interdição de arbitrariedade e da 

proporcionalidade85,86.  

 

Assim, a sanção tributária, por não se confundir com tributo, pode assumir forma 

diferente da penalidade pecuniária. Ademais, a sanção tributária não sofre contenção das 

limitações constitucionais ao poder de tributar, mas sim da proibição de violação do princípio 

da proporcionalidade. Mais adiante será demonstrado que a evolução da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, ainda que de forma inconstante, aponta nesse mesmo sentido, a 

 
84 PENHA, Marcos Bueno Brandão da. Op. cit., p. 96. 
85 VELLOSO. Andrei Pitten. Multas confiscatórias: incompreensão jurisprudencial. Carta Forense, 

2016. Disponível em: http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/multas-confiscatorias-

incompreensao-jurisprudencial/17170. Acesso em: 29 jul 2020.  

86 Sobre a multa punitiva,  pende no Supremo Tribunal Federal o julgamento do Recurso Extraordinário 

736.090, sob relatoria do Ministro Dias Toffoli, ao qual foi reconhecida repercussão geral, 

correspondente ao Tema 863, assim posto: “Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, 

fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório”. Disponível na 

página do Supremo Tribunal Federal, em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=437005

6&numeroProcesso=736090&classeProcesso=RE&numeroTema=863#. Acesso em: 14 out. 2020.  
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ponto de em hipóteses extremas autorizar a interdição das atividades do contribuinte infrator da 

legislação tributária.  

 

3.2 SANÇÃO POLÍTICA. ORIGEM DA EXPRESSÃO 

 

O uso da expressão “sanção política” se disseminou embora pouco se perquira sobre a 

sua origem. O seu significado até se mostra entendível, antes pelo contexto em que ela vem 

sendo utilizada do que pela clareza dos seus termos.  

Se são inconstitucionais as formas de cobrança que, fugindo do tradicional caminho 

traçado pela lei de execução fiscal (Lei Federal no 6.830/1980), restrinjam de forma 

desproporcional o exercício da atividade econômica do devedor, porque não se falar em sanção 

ilegal, sanção arbitrária, ou sanção abusiva?  

E, se é “política” a sanção porque viola um direito individual assegurado na 

constituição, então os diversos habeas corpus e mandados de segurança ajuizados diariamente 

em nosso país decorreriam também de imposição de sanção política, ainda que não digam 

respeito a matéria tributária. Mas não é assim que as ilegalidades estatais em geral costumam 

ser nomeadas, sendo mais comuns as referências a “ato ilegal” ou “abuso de poder”, tal como 

consta da redação do artigo 1º da Lei Federal no 12.016/2009, a Lei do Mandado de Segurança.  

Mesmo as sanções genuinamente políticas, que dizem respeito à limitação dos direitos 

políticos – definidos por Teori Albino Zavascki como “o conjunto dos direitos atribuídos ao 

cidadão que lhe permite, através do voto, do exercício de cargos públicos ou da utilização de 

outros instrumentos constitucionais e legais ter efetiva participação e influência nas atividades 

do governo87” – não costumam receber a alcunha de “sanção política”, que se tornou sinônimo 

de sanção abusiva em matéria tributária. As hipóteses de perda ou suspensão dos direitos 

políticos estão previstas no artigo 15 da Constituição Federal: 

Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão 

só se dará nos casos de: 

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; 

II - incapacidade civil absoluta; 

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus 

efeitos; 

 
87 ZAVASCKI, Teori Albino. Direitos políticos – perda, suspensão e controle jurisdicional. Revista de 

informação legislativa: v. 31, n. 123, p. 177-183, Brasília, jul./set. 1994.   
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IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos 

termos do artigo 5º, VIII; 

V - improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, § 4º. 

  

Para Marcos Bueno Brandão da Penha, a adoção da expressão “sanção política” para 

toda sanção não pecuniária no Direito Tributário, com conotação negativa, ajuda a propagar 

ideias depreciativas, “criando um preconceito em torno das medidas restritivas de direito na 

esfera fiscal que não se verifica em nenhum outro ramo do Direito”88. O autor também observa 

a impropriedade da denominação, visto que as chamadas sanções políticas “não implicam em 

qualquer restrição ou perda dos direitos políticos previstos na Constituição da República, que 

determina, aliás, ser vedada a sua cassação”89. 

Entre quem se interessou em pesquisar sobre a origem e o significado da expressão, há 

quem prefira falar sanção indireta, ou oblíqua90, mas há também quem aprecie “sanção 

política”91, havendo a constatação de que ela começou a ser usada no Supremo Tribunal 

Federal, nos anos 1960, como anota Max Möller: 

O termo, diga-se, é um tanto pejorativo e de difícil contextualização, 

porquanto não reflete a tomada de atitude ligada a qualquer ação política ou 

mesmo discricionária. Observa-se que busca trazer uma ideia de 

arbitrariedade.  

A denominação é oriunda de alguns precedentes julgados em 1961, 1962 e 

1967 (RE n. 39.933/AL, RMS n. 9698/Guanabara e RE n.s 60.664/RJ 

64.054/SP), os quais serviram de leading case para edição das Súmulas 70, 

323 e 457, do Supremo Tribunal Federal92. 

 

Na verdade, é parcialmente correto apontar, como normalmente se faz, os anos 60 do 

século passado como a época do surgimento da designação “sanções políticas” para referência 

a atos abusivos do Estado dirigidos à cobrança de tributos, sendo certo que, nesse período, 

consolidaram-se importantes entendimentos do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, com 

 
88 PENHA, Marcos Bueno Brandão da. Op. cit., p. 96. 
89 Ibidem, p. 148.  
90 BIM, Eduardo Fortunano. Grandes Questões Atuais do Direito Tributário. vol. 8, p. 67-92, Dialética, 

2004. 
91 É o caso de Leonardo André Gandara, que diz que “se trata de sanção que extrapola a fronteira da 

técnica jurídica, bem como o Estado usa de seu pode sancionador de forma astuciosa para impor 

restrições institucionais ao contribuinte”. Sanções políticas e o direito tributário. Belo Horizonte: Editora 

D’Plácido, 2015, p. 49. 
92 MÖLLER, Max. Sanção política e regime especial de fiscalização. Revista Digital ESAPERGS, n. 2, 

p. 44-56, Porto Alegre: 2014.   
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a edição de  três súmulas (70, 323 e 54793) e sendo também verdade que, nessa década, a própria 

expressão “sanção política” passou a ser usada no STF (não propriamente na redação das 

súmulas, mas em julgamentos diversos daquela época, conforme será visto em outro tópico, 

logo adiante). 

Porém, algumas décadas antes, mais precisamente a partir da edição do Código de 

Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n⁰ 1.608/1939), houve alguns eventos pioneiros 

relacionados ao assunto, incluindo o primeiro julgamento do Supremo Tribunal Federal 

envolvendo a matéria, em 1942, com a utilização de expressão que é ancestral do termo “sanção 

política”, colhida de obra do jurista José de Castro Nunes – que, inspirado em um autor 

austríaco, preferiu usar “execução política”. 

O Código de Processo Civil de 1939, após prever em seu artigo 319 o cabimento do 

mandado de segurança “para defesa e direito certo e incontestável, ameaçado ou violado por 

ato manifestamente inconstitucional, ou ilegal de qualquer autoridade, salvo do Presidente da 

República, dos Ministros de Estado, Governadores e interventores”, estabeleceu no artigo 320 

algumas hipóteses em que o remédio não poderia ser usado: 

Artigo 320. Não se dará mandado de segurança, quando se tratar: 

I – de liberdade de locomoção, exclusivamente; 

II – de ato de que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, 

independentemente de caução; 

III – de ato disciplinar; 

IV – de impostos ou taxas, salvo se a lei, para assegurar a cobrança, 

estabelecer providências restritivas da atividade profissional do contribuinte. 

 

José de Castro Nunes, em seu livro “Do Mandado de Segurança e de outros meios de 

defesa contra atos do Poder Público” classificou essa parte final do inciso IV (“providências 

restritivas da atividade profissional do contribuinte”) como hipótese de execução política, a 

autorizar a utilização do instrumento do mandado de segurança para questionar a cobrança de 

impostos ou taxas. Castro Nunes atribui a autoria da criação da expressão ao austríaco Franz 

von Myrbach-Rheinfeld, na obra “Grundriss des Finanzrechts”, publicada originalmente em 

 
93 Súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de 

tributo.  

Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de 

tributos.  

Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira 

estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. 
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190694. Não há tradução da obra para o português, constando que a sua tradução para o francês, 

em 1910, se disseminou e teve grande influência em diversos países, segundo noticia Jeferson 

Teodorovics95.  

O jurista fluminense e ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal ainda trouxe exemplos 

que não se diferenciam muito dos que hoje são citados como casos caracterizadores de sanções 

políticas: 

Admiti-lo-ia, entretanto se requerido para sobrestar na execução de qualquer 

ato de coerção administrativa, isto é, nos casos em que a administração usa 

dos seus próprios meios para compelir o contribuinte a pagar, como por 

exemplo, se lhe recusa a venda de selos de consumo ou a patente de registro, 

vedando-lhe por essa forma o exercício da indústria ou do comércio, ou ainda, 

quando lhe proíbe a retirada de mercadorias por entender sujeito a certo 

imposto aduaneiro, etc, etc96.  

 

Essa passagem da obra de Castro Nunes foi citada no julgamento do Recurso em 

Mandado de Segurança 686, datado de 22/04/1942, pelo Supremo Tribunal Federal. Eis dois 

trechos do relatório e do voto do Ministro Orosimbo Nonato: 

O inspetor da Alfândega da Baía multou Pinto Alves & Cia. por infração do 

Artigo 11, §2º, n. 1.137, n. 7 de 7 de outubro de 1936 (selo de fretamento). 

Pretende a firma que se trata de cominação ilegal e que o débito, se existente, 

estaria prescrito, defesa que oporia em executivo que lhe fosse movido. Em 

vez, porém, de ser proposto este, alega a firma, entrou o inspetor de embaraçar 

sua atividade, chegando a obter do inspetor de Pernambuco baixasse portaria 

proibindo que a firma despachasse mercadoria nas alfândegas e mesas de 

rendas, adquirisse estampilhas de impostos de consumo e vendas mercantis e 

transigisse com as repartições públicas enquanto não desse solução ao débito.   

(...) 

Havendo afirma impetrante depositada quantia superior à que, segundo 

pretende a autoridade que impôs a multa, deve à Fazenda, não pode subsistir 

a proibição constante da portaria do Sr. Inspetor da Alfândega de Pernambuco.  

 

Ao fim, confirmando a decisão da primeira instância, o Supremo Tribunal Federal 

manteve a concessão da ordem, por unanimidade (detalhe pitoresco foi o brevíssimo parecer do 

 
94 NUNES, Castro. Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 

2. ed. Imprenta: Rio de Janeiro, Revista Forense, 1948. p. 207. 
95 TEODOROVICS, Jeferson. A afirmação histórica da doutrina do direito tributário brasileiro. Tese de 

doutorado. 2015. 584 f. Tese (Doutorado em Direito Econômico, Financeiro e Tributário) – 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. p. 31 
96 Op. cit. p. 207. 
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Procurador Geral da República lançado nos autos: “o egrégio Supremo Tribunal Federal, 

julgará com sua habitual sabedoria”). O julgamento ficou assim ementado: 

O artigo 2º do decreto n. 336 de 10 de junho de 1941. O mandado de segurança 

em matéria fiscal é possível não para resolver quanto à procedência ou 

improcedência do imposto ou multa, mas somente quando pesa contra o 

contribuinte "execução política", com ofensa de seu direito líquido e certo. 

 

Embora tenha antecedido o uso da expressão “sanção política”, o termo “execução 

política” não foi completamente abandonado e pode ser encontrado em outros julgamentos do 

Supremo Tribunal Federal ao longo dos anos, nas décadas de 195097, 196098, 199099 e até 

2000100. Eis, por exemplo, a ementa do julgamento, pela Segunda Turma do Supremo, do 

Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 529.106, em 29/11/2005, sob relatoria da 

Ministra Ellen Gracie: 

Esta Corte orientou-se no sentido de que o regime especial do ICMS, mesmo 

quando autorizado em lei, impõe limitações à atividade comercial do 

contribuinte, com violação aos princípios da liberdade de trabalho e de 

comércio e ao da livre concorrência, constituindo-se forma oblíqua de 

cobrança do tributo e, por conseguinte, execução política, repelida pela 

jurisprudência sumulada deste Supremo Tribunal (Súmulas STF nºs 70, 323 e 

547). 2. Agravo regimental improvido. 

 

Já na década de 60 proliferaram julgamentos pelo STF sobre a matéria, inclusive com a 

edição de três súmulas, conforme será visto no tópico seguinte.  

 

3.3 JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

A jurisprudência do Supremo Tribunal, ainda que de forma inconstante, caminha para 

consolidar o entendimento de que as sanções não pecuniárias em direito tributário não são 

inconstitucionais “em abstrato e a priori”, como afirma Marcos Bueno Brandão da Penha101, 

 
97 RMS 5.007, Rel. Min. Luiz Galloti, j. 08/01/1958, p. 10/04/1958. RMS 3.801, Rel. Min. Sampaio 

Costa, j. 14/08/1957, p. 29/05/1958.  
98 REs 61.373 e 61.376, ambos de relatoria do Min. Barros Monteiro e julgados em 20/02/1968 e com 

resultados dos julgamentos publicados em 19/04/1968.  
99 RE 115.452 ED-EDv, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/10/1990, p. 05/12/1990. 
100 AI 529.106 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 29/11/2005, p. 03/02/2006.  
101 PENHA, Marcos Bueno Brandão da. Sanções não pecuniárias no Direito Tributário. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris Direito, 2016. p. 219. 
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cabendo, na verdade, a análise da higidez da restrição do direito do contribuinte em cada caso 

concreto. Essa visão é compartilhada por Eduardo de Paiva Gomes, em artigo em que traçou 

interessante cronograma da evolução do entendimento do STF sobre o tema102. 

 

3.3.1 Anos 1960: os primeiros julgamentos 

 

No Supremo Tribunal Federal três súmulas (70, 323 e 547), todas da década de 1960, 

de alguma forma abordam o tema, embora nenhuma use expressamente a expressão “sanção 

política”. Boa parte dos julgamentos desse período tem como objeto o Decreto-lei n° 5/1937, 

que possuía apenas dois artigos: 

Artigo 1º Os contribuintes, responsáveis ou fiadores que não tiverem 

resolvido seus débitos para com a Fazenda Nacional, nas repartições 

arrecadadores competentes, uma vez esgotados os prazos estabelecidos nos 

regulamentos fiscais respectivos, não poderão despachar mercadorias nas 

Alfândegas ou Mesas de Rendas, adquirir estampilhas dos impostos de 

consumo e de vendas mercantís, nem transigir, por qualquer outra forma, com 

as repartições públicas do país. 

Artigo 2º Revogam-se as disposições em contrário.  

 

Essa norma havia sido considerada constitucional em julho de 1957 pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 33.523. A ementa do julgado, de 

relatoria do Ministro Cândido Motta, teve o seguinte teor: 

O EXERCÍCIO DE COMERCIO E SUA LIMITAÇÕES LEGAIS. O 

ARTIGO 1. DO DEC-LEI N. 5 DE 1937, QUE VEDA AOS 

CONTRIBUINTES QUE ESTIVEREM EM DÉBITO COM A FAZENDA 

NACIONAL, DETERMINADAS VANTAGENS E A CERTOS DIREITOS, 

E PERFEITAMENTE LEGAL. 

 

Conforme noticia Eduardo de Paiva Gomes103, em janeiro de 1961, ao julgar o Recurso 

Extraordinário 39.933, sob relatoria do Ministro Ary Franco, o Supremo Tribunal Federal 

considerou inconstitucional a previsão do Código Tributário do Município de Major Izidoro, 

no Alagoas, que autorizava a apreensão de bens e mercadorias para arrecadação de tributos. O 

 
102 GOMES, Eduardo de Paiva. O conceito de sanção política delineado pela jurisprudência do STF: 

uma análise crítica do instituto da averbação pré-executória previsto no artigo 20-B da Lei 10.522/2002. 

In: Inovações na cobrança do crédito tributário [livro eletrônico]. Juliana Furtado Costa Araújo e Paulo 

César Conrado, coordenação. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. 6Mb; e-PUB.  
103 Ibidem. p. 47.  
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resultado desse julgamento originou a edição da Súmula 323 do STF, aprovada em 13/12/1963, 

com a seguinte redação: “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para 

pagamento de tributos”. 

 Em julho de 1962, o Supremo Tribunal julgou o Recurso em Mandado de Segurança 

nº 9.698, de relatoria do Ministro Henrique D´Ávila, vindo a declarar ilegal a medida do Diretor 

do Departamento de Renda Mercantil da Prefeitura do Distrito Federal que determinara a 

interdição do estabelecimento mercantil do impetrante, até o pagamento integral do tributo 

devido (isso quando o Distrito Federal se localizava onde hoje está o Município do Rio de 

Janeiro, durante o período de 1891 a 1960104). Esse julgamento resultou na edição da Súmula 

70, na mesma sessão em que foi aprovada a Súmula 323, citada acima.  

A Súmula 70 do STF foi editada nos seguintes termos: “É inadmissível a interdição de 

estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”.  

Eduardo Paiva Gomes informa que, ao julgar o RE 9.698, o STF, pelo voto do Ministro 

Pedro Chaves, abordou outro tema importante em adição à questão da ilegalidade da interdição 

do estabelecimento, ao observar que a medida impediria o contribuinte de se defender em 

juízo105. Eis o curto voto do Ministro Chaves: 

Sr. Presidente, o Fisco já goza de muitos favores e privilégios de ordem 

processual e de ordem legal, cobra seus créditos mediante certidão de 

inscrição do lançamento, inicia pela penhora e ainda pretende mais, pretende 

evitar, inconstitucionalmente que a parte se defenda em Juízo ameaçando de 

fechar o estabelecimento.  

Eu não posso deixar de acompanhar o eminente Sr. Ministro Relator e 

conceder a segurança106. 

 

Conforme aponta Paiva Gomes, com seu voto, o Ministro Pedro Chaves deixou claro 

que “a apresentação de defesa quanto à ilegitimidade do crédito tributário é inócua frente às 

consequências imediatas da imposição de medida extrajudicial à atividade do contribuinte”107.  

Em maio de 1965, ao julgar o Recurso Extraordinário 57.235, o Supremo Tribunal 

Federal novamente analisou os termos do Decreto-lei n° 5/1937, oito anos após julgar o RE 

 
104  A partir 1960 e até 1975 o território deixou de ser o Distrito Federal e passou ser denominado Estado 

de Guanabara; só após 1975 voltou a ostentar a condição de Município 
105 Op. cit. p. 47. 
106 O fac-símile do acórdão original está disponível na página do STF, em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=108970. Acesso em: 27 ago 

2020. 
107 Op. cit. p. 49-50. 
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33.523, vindo desta vez a considerá-lo inconstitucional, pois, nas palavras do Ministro Relator 

Evandro Lins, “as sanções administrativas previstas nas leis em que se baseou o ato da 

autoridade coatora não se coadunam com o livre exercício de atividade lícita”. Note-se que 

nessa ocasião a expressão “sanção política” não foi usada. O entendimento foi reafirmado em 

14 de fevereiro de 1968, no julgamento dos Recursos Extraordinários 60.664 e 63.047.  

Em abril de 1968, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 63.026, em 

acréscimo à invalidade do Decreto-lei n° 5/1937, declarou também incompatível com a 

Constituição o artigo 3º do Decreto-lei nº 42/1937, que possuía a seguinte redação: 

Artigo 3º Os contribuintes que iniciarem, ação contra a Fazenda Nacional para 

a anulação de débitos fiscais, provando o prévio depósito da importância em 

litígio, na repartição arrecadadora competente, não se consideram incluídos 

nas disposições do decreto-lei número 5, de 13 de novembro dêste ano. 

 

 Essa norma, ao dispor que o depósito da “importância em litígio” em ação anulatória 

de débito fiscal não inviabilizaria o contribuinte de exercer suas atividades, estabelecia, a 

“contrario sensu” que, sem o depósito, a empresa em débito não poderia operar, exigência que 

o STF classificou como inadmissível cláusula “solve et repete”. Aqui, localizamos a primeira 

vez que o Supremo usou a expressão “sanção política”, o que se deu em breve passagem do 

voto do Ministro Carlos Thompson Flores no citado RE 63.026: 

A espécie, como detalhou o eminente Relator, Ministro Amaral Santos, em 

sessão de 4 do andante, é de mandado de segurança impetrado contra a 

imposição das chamadas sanções políticas das obrigações fiscais. 

 

Na década de 60, o termo “execução política”, citado no tópico anterior, foi recuperado 

em três recursos relatados pelo Ministro Barros Monteiro, em 20/11/1967 (Recurso em 

Mandado de Segurança 16.727) e outras duas, em 20/02/1968 (Recursos Extraordinários 61.373 

e 61.376). Nas ementas dos três julgamentos, foram inseridas a mesma sentença: “A chamada 

execução política das obrigações fiscais é incompatível com o regime instituído nas 

Constituições Federais de 1946 e 1967”.  

Em 9 de maio de 1968, já estava claro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

se consolidara no sentido da inconstitucionalidade do Decreto-lei n° 5/1937 e, nessa data, pela 

primeira vez, viu-se a utilização da expressão “sanção política”, não só em um voto, como 

também na ementa de um acórdão da Corte Constitucional – na verdade, três acórdãos idênticos, 

na mesma data (RE 61.190, 61.367 e 63.043): 
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- SANÇÕES POLÍTICAS NAS OBRIGAÇÕES FISCAIS. DESDE QUE 

COMPROMETAM A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO 

CONTRIBUINTE, AINDA QUE, EM DÉBITO COM O FISCO, SÃO 

INCONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 150, § 23 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ANTE O ARTIGO 1º DO DECRETO-LEI N 

5, DE 1937. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

 

Interessante notar que essas ementas possibilitam uma interpretação em sentido 

contrário, indicando ser possível a imposição das sanções ditas “políticas”, se elas não 

comprometerem a atividade profissional do contribuinte, conforme observa Eduardo Paiva 

Gomes: 

Surge a primeira manifestação relevante, ainda que tímida, da ideia de que não 

se trata de verificar, simplesmente, o grau de restrição da medida 

administrativa passível de adoção pelo Fisco tal como prevista abstratamente 

pela legislação, mas também deve-se analisar em que medida, em determinado 

caso, um contribuinte específico encontra-se impossibilitado de exercer sua 

atividade em razão da aplicação da medida extrajudicial108.  

 

Essa série de julgamentos levou o Supremo Tribunal Federal a editar, em 03/12/1969, a 

Súmula 547, segundo a qual “não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito 

adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades 

profissionais.” 

 

3.3.2 Décadas de 70, 80 e 90 

 

Os anos 1970 contam com apenas um julgamento do Supremo Tribunal Federal 

envolvendo sanção política em matéria tributária. Trata-se do Recurso Extraordinário 76.455, 

apreciado pela Segunda Turma em 01/04/1975, que teve a seguinte ementa: 

MANDADO DE SEGURANÇA. A EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO 

ANTECIPADO DO ICM, PARA A ENTREGA DE TALONÁRIOS 

REFERENTES A ESSE IMPOSTO, IMPORTA VIOLAÇÃO DE LEI 

FEDERAL (CTN), ONDE SE ESTABELECE COMO FATO GERADOR 

DO ALUDIDO IMPOSTO A SAÍDA DA MERCADORIA DO 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL OU PRODUTOR. 

QUANDO ASSIM NÃO FOSSE, IMPLICARIA A CITADA 

EXIGÊNCIA SANÇÃO POLÍTICA, VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, ARTIGO 153, PAR 23. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 547. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. 

 
108 Op. cit. p. 52. 
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Na década seguinte, os julgamentos do Supremo Tribunal Federal envolvendo o assunto 

tiveram como objeto principal os regimes especiais de cumprimento das obrigações tributárias, 

sempre para considerá-los inconstitucionais.  

Inaugurou essa série de julgados o Recurso Extraordinário 100.918, em 18/05/1984, sob 

relatoria do Ministro Moreira Alves, que tinha por objeto artigo 371, III, do Decreto Estadual 

18.895/1977 de Minas Gerais, norma que estabelecia que o contribuinte ou responsável 

inadimplente do ICMS poderia ser submetido “a regime especial de controle e fiscalização”. 

No caso, considerou-se violar a Constituição não só o fato de as medidas não estarem 

discriminadas em lei, como também o seu próprio conteúdo. A ementa foi assim redigida:  

ICM. COMINAÇÕES NÃO CRIADAS POR LEI E QUE CONFIGURAM 

SANÇÕES POLÍTICAS. ARTIGO 52 DA LEI 6.763/75, NA REDAÇÃO 

DADA PELA LEI 7.164/77, AMBAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 

 

Acompanharam o resultado do julgamento do RE 100.918, no mesmo sentido, os 

acórdãos dos Recursos Extraordinários 106.759 (24/09/1985), 111.042 (13/02/1987) e 115.452 

(22/03/1988).  

Nos anos 1990, segundo busca na página de jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal e também de acordo com o cronograma trazido por Eduardo de Paiva Gomes em seu 

texto sobre o assunto, não encontramos julgados em que tenha sido utilizada a expressão 

“sanção política” ou “sanções políticas”. Ante esse dado, a consulta sobre qual matéria foi 

apreciada de forma prevalente no STF no período, por meio da análise de eventuais súmulas 

editadas nessa década, traz uma constatação interessante: entre 1984 (quando foi aprovada a 

Súmula 621) e 2003 (ano da aprovação da Súmula 622) o STF não editou nenhuma súmula. 

Situação oposta foi observada nos anos 2000, em que houve diversos julgamentos sobre o 

assunto, conforme será visto a seguir.  

 

3.3.3 Anos 2000 e seguintes 

 

Neste milênio os julgamentos do Tribunal Federal envolvendo atos abusivos do Estado 

em matéria tributária se diversificaram, diversificando-se também as soluções (ora a favor do 

contribuinte, ora a favor do Fisco). Da leitura dos casos, é possível notar a adoção pelo Fisco 
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de novas medidas voltadas a aperfeiçoar a cobrança da dívida ativa, medidas estas que, por se 

distanciarem do tradicional modelo de cobrança executiva judicial (regulada pela Lei Federal 

n° 6.830/1980), trazem à tona a discussão sobre a sua constitucionalidade.  

Em novembro de 2000, ao julgar o Recurso Extraordinário 195.621, sob relatoria do 

Ministro Marco Aurélio, o STF não tratou propriamente de tema novo, já que, tal como em 

vários julgados dos anos 1980, apreciou o “Sistema Especial de Controle, Fiscalização e 

Arrecadação” imposto pelo Estado de Goiás a um contribuinte de ICMS, infrator da legislação 

tributária, a quem se lhe impôs proceder ao recolhimento diário do imposto, ao invés de fazer 

a apuração mensal, como é a regra. A Segunda Turma do STF considerou que a medida 

conflitava com a Constituição Federal “em face da liberdade de comércio, da livre concorrência 

e do princípio da não-cumulatividade”. Por outro lado, abriu-se espaço para análise do ato 

estatal em cada caso concreto, já que, nas palavras do Relator, o ato impugnado constituiu 

“passo demasiadamente largo, que se mostra desproporcional e discrepante da razoabilidade, 

tendo em vista o objetivo perseguido”. 

Na mesma linha, em março de 2005, o Ministro Celso de Mello proferiu decisão 

monocrática dando provimento ao Recurso Extraordinário 374.981, em que o contribuinte se 

insurgia contra a imposição, pelo Rio Grande do Sul, de obrigação de prévia satisfação de débito 

tributário como requisito necessário para a autorização para a impressão de documentos fiscais. 

O Ministro Mello fez constar, na ementa do julgado, que constituem sanções políticas as 

“restrições estatais, que, fundadas em exigências que transgridem os postulados da 

razoabilidade e da proporcionalidade em sentido estrito, culminam por inviabilizar, sem justo 

fundamento, o exercício, pelo sujeito passivo da obrigação tributária, de atividade econômica 

ou profissional lícita”. Como bem anotou Eduardo de Paiva Gomes, da decisão também constou 

que “não se reveste de natureza absoluta a liberdade de atividade empresarial, econômica ou 

profissional, eis que inexistem, em nosso sistema jurídico, direitos e garantias impregnados de 

caráter absoluto”109.  

No mesmo mês de março de 2005, o Plenário do Supremo apreciou a 

constitucionalidade da imposição do Estado de Santa Catarina à Varig S/A do chamado regime 

“nota a nota”, entendendo que ele seria incompatível com a Constituição (Recurso 

Extraordinário 413.782). A ementa do julgamento foi a seguinte: 

DÉBITO FISCAL - IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS - PROIBIÇÃO - 

INSUBSISTÊNCIA. Surge conflitante com a Carta da República legislação 

 
109 Ibidem. p 53. 
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estadual que proíbe a impressão de notas fiscais em bloco, subordinando o 

contribuinte, quando este se encontra em débito para com o fisco, ao 

requerimento de expedição, negócio a negócio, de nota fiscal avulsa 

 

Apesar do resultado, Paiva Gomes chamou a atenção para as discussões que se deram 

durante o julgamento110. Após o voto divergente do Ministro Eros Grau, único vencido, o 

Ministro Gilmar Mendes fez considerações sobre a proporcionalidade da medida, avaliando-a 

segundo os critérios da necessidade e da adequação, para chegar à conclusão de que “a 

mantença deste modelo pode inviabilizar (...) o próprio exercício de uma lícita atividade 

profissional da recorrente”. 

Em 30/11/2006, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob relatoria da Ministra 

Carmen Lúcia, considerou inconstitucional o artigo 19 da Lei Federal nº 11.033/2004, segundo 

o qual “o levantamento ou a autorização para depósito em conta bancária de valores decorrentes 

de precatório judicial somente poderá ocorrer mediante a apresentação ao juízo de certidão 

negativa de tributos federais, estaduais, municipais, bem como certidão de regularidade para 

com a Seguridade Social, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e a Dívida Ativa 

da União, depois de ouvida a Fazenda Pública”. Entendeu a Corte Constitucional que os 

requisitos definidos para a satisfação dos precatórios somente podem ser fixados pela 

Constituição (ADI 3.453). 

Já em maio de 2007, novamente em caso relatado pela Ministra Carmen Lúcia, o STF 

realizou importante julgamento sobre a possibilidade de apreensão de mercadorias por 

irregularidades tributárias, retomando assunto que era objeto da Súmula 323, da década de 

60111. A ADI 395, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tinha 

como objeto o artigo 163, §3º, da Constituição do Estado de São Paulo, que dispõe não 

compreender 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”. A ação foi julgada improcedente, 

por unanimidade, por ter se entendido ser possível a retenção da mercadoria até a comprovação 

da posse legítima daquele que a transporta. Da ementa do julgado ainda constou que “ao 

garantir o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, o artigo 5º, inc. XIII, da 

 
110 Ibidem. p 54. 
111 Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de 

tributos.  
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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”. 

No ano seguinte, em setembro de 2008, ao julgar a ADI 173, ajuizada pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucionais alguns 

dispositivos da Lei Federal nº 7.711/1988, que, segundo seu preâmbulo, dispõe sobre “formas 

de melhoria da administração tributária e dá outras providências”. As normas impugnadas 

exigiam a comprovação de quitação de créditos tributários para uma série de atos (transferência 

de domicílio para o exterior; registro ou arquivamento de contrato social, alteração contratual e 

distrato social perante o registro público competente, exceto quando praticado por 

microempresa; registro de contrato ou outros documentos em Cartórios de Registro de Títulos 

e Documentos; registro em Cartório de Registro de Imóveis e operação de empréstimo e de 

financiamento junto a instituição financeira, exceto quando destinada a saldar dívidas para com 

as Fazendas Nacional, Estaduais ou Municipais). Por outro lado, foi considerado válido o 

requisito de regularidade fiscal para contratar com a Administração Pública, por não representar 

impedimento absoluto das atividades empresariais.  

Conforme ressalta de Eduardo de Paiva Gomes, nesse julgamento o Ministro Joaquim 

Barbosa expressou em seu voto a sua definição de sanções políticas, entendo-as como “as 

restrições não razoáveis ou desproporcionais ao exercício de atividade econômica ou 

profissional lícita, utilizadas como forma de indução ou coação ao pagamento de tributos”112. 

Ainda segundo o Ministro relator, as sanções políticas podem assumir uma série de formatos, 

sendo que a “interdição de estabelecimento e a proibição total do exercício de atividade 

profissional são apenas os exemplos mais conspícuos”. No voto original, as expressões “não-

razoáveis” e “desproporcionais” vieram em negrito, a indicar, portanto, a possibilidade de se 

restringir a atividade econômica para o fim de pagamento de tributos, desde que de forma 

proporcional e razoável. 

Em março de 2011, a Segunda Turma do Supremo, mais uma vez, analisou dispositivo 

legal que previa a apreensão de mercadorias, desta vez do Rio Grande do Sul, ao apreciar o 

Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 633.239. No caso concreto, considerou-se que 

a medida, por ter sido adotada por tempo indeterminado e em desacordo com a finalidade legal, 

caracterizava sanção política. Reafirmou-se, por outro lado, a possibilidade de apreensão no 

âmbito da fiscalização tributária, desde que presentes elementos que “traduzissem a inafastável 

 
112 Ibidem. p. 57. 
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proporcionalidade exigida dos atos de restrição estatal, tais como a temporariedade da retenção 

e a finalidade do procedimento”. 

Na evolução da jurisprudência do STF em matéria de sanção política, merece destaque 

o resultado do julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 808.684, julgado 

pela Segunda Turma sob a Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, em agosto de 2012. Eduardo 

de Paiva Gomes bem destaca que, nesse caso, o Recurso Extraordinário teve o seu 

conhecimento negado sob o entendimento de que seria necessário abrir instrução probatória 

para demonstrar que o regime especial de apuração e recolhimento do ICMS imposto ao 

contribuinte configuraria situação grave113. Portanto, conclui-se que o regime especial não 

caracteriza, por si, medida abusiva, sendo um instrumento de que o Fisco pode se valer, desde 

que de forma proporcional.  

Também em agosto de 2012, o Ministro Celso de Mello, em decisão monocrática que 

negou seguimento ao Recurso Extraordinário 666.405, interposto pela União, retomou a 

definição de sanção política que havia expressado em voto proferido sete anos antes (RE 

374.981114). No caso em apreciação, estava sendo recusada ao contribuinte, em situação 

tributária irregular, o fornecimento de selos de controle do IPI. Segundo concluiu o Ministro 

Mello, “a prerrogativa institucional de tributar, que o ordenamento positivo reconhece ao 

Estado, não lhe outorga o poder de suprimir (ou de inviabilizar) direitos de caráter fundamental, 

constitucionalmente assegurados ao contribuinte”.  

Em sentido oposto ao resultado do julgamento acima, o Plenário do Supremo, ao 

analisar o Recurso Extraordinário 627.543, em 30/10/2013, sob o regime de repercussão geral, 

considerou compatível com a Constituição Federal o impedimento à adesão ao Simples 

Nacional (Lei Complementar nº 123/2006) de empresa com débito tributário perante às 

fazendas públicas ou ao INSS. Segundo o Ministro Relator Dias Toffoli, a exigência não 

caracterizaria cobrança indireta de tributo, mas sim requisito para fins de fruição a regime 

tributário diferenciado e facultativo. Afirmou ainda que a norma, antes de violar o princípio da 

isonomia o confirma, já que, nas suas palavras: 

O contribuinte inadimplente que não manifesta seu intento de se regularizar 

perante à Fazenda Pública não está na mesma situação jurídica daquele que 

 
113 Ibidem. p. 57-58. 
114 Conforme relato feito acima neste mesmo capítulo, as sanções políticas foram definidas pelo Ministro 

Celso de Mello como restrições estatais, que, fundadas em exigências que transgridem os postulados da 

razoabilidade e da proporcionalidade em sentido estrito, culminam por inviabilizar, sem justo 

fundamento, o exercício, pelo sujeito passivo da obrigação tributária, de atividade econômica ou 

profissional lícita”. 
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suportou seus encargos. Entendimento diverso importa em igualar 

contribuintes em situações juridicamente desiguais. 

 

Já em 29/05/2014 o Tribunal Pleno do STF, por unanimidade, afirmou configurar 

sanção política a exigência de norma gaúcha que condicionava a expedição de notas fiscais à 

apresentação de fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte (Recurso 

Extraordinário 565.048). O entendimento foi reafirmado pela Primeira Turma em agosto de 

2015, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 623.739.  

Também desfavorável ao Fisco foi a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal 

no Recurso Extraordinário 914.045, em outubro de 2015, sob o regime de repercussão geral, ao 

considerar inválida a exigência da lei mineira de regularidade fiscal para obtenção de inscrição 

em cadastro de produtor rural.  

A confirmar o movimento oscilatório em seus julgamentos envolvendo o tema sanções 

políticas, em 09/09/2016, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o plenário do 

Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que o “protesto das certidões de dívida ativa 

constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional 

quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção 

política”. A decisão foi tomada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.135, 

ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), tendo por objeto o parágrafo único do 

artigo 1º da Lei Federal nº 9.492/1997, incluído pela Lei nº 12.767/2012, que incluiu, entre os 

títulos sujeitos a protesto, as Certidões de Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.  

Nesse julgamento, segundo consta da ementa do acórdão, apontou-se para que “o fato 

de a execução fiscal ser o instrumento típico para a cobrança judicial da Dívida Ativa não 

exclui mecanismos extrajudiciais, como o protesto de CDA”. Portanto, desde que não sejam 

desproporcionais, abusivos (o que demanda a análise de cada caso), admite-se o emprego de 

meios outros para o recebimento de tributos que não apenas o coercitivo-processual 

correspondente à ordem judicial para pagamento, em decorrência do ajuizamento de execução 

fiscal. Eduardo de Paiva Gomes chamou a atenção para o fato de que em seu voto o Ministro 

Relator examinou a norma impugnada à luz dos subprincípios do princípio da 
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proporcionalidade, o que foge da regra dos julgamentos do STF sobre o assunto115. O Ministro 

Luís Roberto Barroso assim se expressou: 

(...) o dispositivo legal impugnado não viola o princípio da proporcionalidade. 

A medida é adequada, pois confere maior publicidade ao descumprimento das 

obrigações tributárias e serve como importante mecanismo extrajudicial de 

cobrança, que estimula a adimplência, incrementa a arrecadação e promove a 

justiça fiscal. A medida é necessária, pois permite alcançar os fins pretendidos 

de modo menos gravoso para o contribuinte (já que não envolve penhora, 

custas, honorários, etc.) e mais eficiente para a arrecadação tributária em 

relação ao executivo fiscal (que apresenta alto custo, reduzido índice de 

recuperação dos créditos públicos e contribui para o congestionamento do 

Poder Judiciário). A medida é proporcional em sentido estrito, uma vez que 

os eventuais custos do protesto de CDA (limitações creditícias) são 

compensados largamente pelos seus benefícios, a saber: (i) a maior eficiência 

e economicidade na recuperação dos créditos tributários, (ii) a garantia da livre 

concorrência, evitando-se que agentes possam extrair vantagens competitivas 

indevidas da sonegação de tributos, e (iii) o alívio da sobrecarga de processos 

do Judiciário, em prol da razoável duração do processo. 

 

Em 28 de novembro de 2017, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Extraordinário 1.060.488, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal manteve 

decisão desfavorável ao Estado de São Paulo que desconstituíra a cassação da inscrição estadual 

de substituta tributária de grande devedora de ICMS. Apesar do Estado de São Paulo sustentar 

que a medida não inviabilizaria as atividades da empresa, mas apenas alteraria o regime de 

recolhimento do imposto, o STF não conheceu do recurso, sob o fundamento de que rever o 

entendimento do Tribunal de origem implicaria revisão de matéria fática. 

Em matéria de sanções políticas, o Supremo Tribunal Federal realizou entre 2007 e 2018 

três julgamentos emblemáticos, todos envolvendo a mesma norma, o artigo 2º, II, do Decreto-

lei 1.593/1977, com a redação dada pela Lei Federal no 9.822/1999, que permite o cancelamento 

administrativo de registro especial de fabricante de cigarro pelo “não-cumprimento de 

obrigação tributária principal ou acessória, relativa a tributo ou contribuição administrada 

pela Secretaria da Receita Federal”. Por sua especial relevância para o estudo do tema objeto 

deste trabalho, esses julgamentos são objeto de tópico separado, a seguir.  

 

 
115 Ibidem. p. 63-64. 
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3.3.4 O caso “American Virginia”. Ação cautelar 1.657. Recurso extraordinário 

550.769. Ação direta de inconstitucionalidade 3952.  

  

A American Virginia Indústria e Comércio Importação e Exportação de Tabaco Ltda é 

uma empresa que atualmente possui uma dívida ativa junto à União superior a R$ 3 bilhões, 

conforme consulta aberta disponível na página da Procuradoria da Fazenda Nacional116. 

Em 2005, quando a empresa já possuía expressivo débito tributário, a Receita Federal 

do Brasil abriu processo administrativo para verificar as condições para a manutenção do seu 

registro especial de fabricante de tabaco, ante a exigência legal de regularidade do cumprimento 

das obrigações tributárias principal e acessória, sob pena do cancelamento do registro especial 

em questão (artigo 2º, II, do Decreto-lei 1.593/1977, com a redação dada pela Lei Federal no 

9.822/1999). Veio então a notificação para o recolhimento de todos os débitos, no prazo de dez 

dias, o que levou a requerente a ajuizar medida cautelar preparatória, em que obteve tutela da 

Justiça Federal da 2ª Região para suspender ato. Ajuizada a ação principal, sobreveio sentença 

favorável à contribuinte, depois reformada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que 

considerou que “a arrecadação tributária decorrente da fabricação do tabaco é imprescindível 

para que possa arcar com os custos das doenças relacionadas ao consumo de cigarros”117. 

A American Virginia interpôs recurso extraordinário e ajuizou ação cautelar perante o 

STF para a obtenção de efeito suspensivo ao recurso extremo. O Ministro Relator Joaquim 

Barbosa – que depois votaria pelo desprovimento do recurso extraordinário – considerou que o 

efeito suspensivo deveria ser concedido, em razão da “densa probabilidade de conhecimento e 

provimento do recurso extraordinário”. Restou, porém, vencido, já que a maioria do plenário 

do Supremo acompanhou o voto divergente do Ministro César Peluzo que, chamando a atenção 

para a alta carga tributária incidente no setor de tabacos, apontou que a recorrente aparentava 

“adotar estudada estratégia empresarial de não recolhimento sistemático de tributos como 

instrumento de apropriação e acumulação de vantagens competitivas indevidas”. Mencionou, 

ainda, trecho de parecer do professor José Afonso da Silva juntado nos autos, para quem no 

caso em questão as súmulas 70, 323 e 547 do STF não teriam aplicação. Segundo o parecerista: 

Essas Súmulas não são invocáveis por diversas razões. Em primeiro lugar, 

porque se voltam contra ato administrativo concreto de interdição, ou 

apreensão, ou de proibição, sem base legal expressa e específica, 

simplesmente com o objetivo de obter o pagamento do tributo. Ora, o artigo 

 
116 Disponível em: https://www.listadevedores.pgfn.gov.br. Acesso em: 13 set 2020. 
117 TRF-2, Apelação cível 375.200, j. 26/09/2006, DJU: 02/10/2006. 
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2º daquele decreto-lei não estabelece meio coercitivo para cobrança de tributo, 

mas sim sanções por práticas de atos ilícitos contra a ordem tributária.  

  

O Ministro Eros Roberto Grau, que também acompanhou a divergência, citou outro 

trecho do parecer do professor José Afonso da Silva: 

A livre iniciativa só é juridicamente amparada quando legítima, e só é legítima 

quando seu titular a exerce com respeito aos ditames da ordem jurídica na qual 

se inclui a concorrência legal e o cumprimento da função social da empresa.  

 

Ao fim, prevaleceu o voto do Ministro Cesar Peluzo, vencidos os Ministros Joaquim 

Barbosa, Marco Aurélio, Celso de Mello e Sepúlveda Pertence. O julgamento da AC 1657, 

finalizado em 27/06/2007, teve a seguinte ementa: 

RECURSO. Extraordinário. Efeito suspensivo. Inadmissibilidade. 

Estabelecimento industrial. Interdição pela Secretaria da Receita Federal. 

Fabricação de cigarros. Cancelamento do registro especial para produção. 

Legalidade aparente. Inadimplemento sistemático e isolado da obrigação de 

pagar Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. Comportamento ofensivo 

à livre concorrência. Singularidade do mercado e do caso. Liminar indeferida 

em ação cautelar. Inexistência de razoabilidade jurídica da pretensão. Votos 

vencidos. Carece de razoabilidade jurídica, para efeito de emprestar efeito 

suspensivo a recurso extraordinário, a pretensão de indústria de cigarros que, 

deixando sistemática e isoladamente de recolher o Imposto sobre Produtos 

Industrializados, com conseqüente redução do preço de venda da mercadoria 

e ofensa à livre concorrência, viu cancelado o registro especial e interditados 

os estabelecimentos. 

 

Passados cinco anos, em 2013, ao julgar o Recurso Extraordinário 550.769, interposto 

pela empresa, o plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou ser compatível com a 

Constituição a norma federal que prevê o cancelamento administrativo de registro especial de 

fabricante de cigarro pelo não-cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, 

relativa a tributo ou contribuição administrada pela Secretaria da Receita Federal. Desta vez 

restaram vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello. 

Nota-se que na origem, ao dar provimento ao recurso de apelação da União, o Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região deu relevo à proteção do direito à saúde, à vista do ramo 

econômico de atuação da empresa: 

(...) 

4. O Estado tem o poder/dever de intervir em atividades que se apresentam 

como danosas ou gravosas à saúde pública, sendo certo que apenas essa 

circunstância já exigiria sua atuação regulando a matéria em questão, pelo que 
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não há, absolutamente, que se invocar o fundamento da livre iniciativa para se 

afastar regras delimitadoras do funcionamento da apelada. Imperativo 

ressaltar que a própria tributação elevada na atividade econômica 

desenvolvida, apesar de propiciar considerável arrecadação, tem por objetivo 

tentar desestimular o contribuinte de fato, em prol de sua própria saúde.  

5. O Estado aceita o desenvolvimento da atividade em comento especialmente 

pela arrecadação tributária dela decorrente, como contrapartida dos malefícios 

causados pelo produto comercializado, sendo, portanto, mais do que 

justificável a exigência de regularidade fiscal, insculpida no Decreto-Lei n.º 

1.593/77, para a concessão e manutenção do registro especial.  Ademais, se o 

Estado tem o dever de proteger a saúde e a segurança da população (artigo 

196 da CF/88), a arrecadação tributária decorrente da fabricação do tabaco é 

imprescindível para que possa arcar com os custos das doenças relacionadas 

ao consumo de cigarros118. 

 

O Supremo Tribunal Federal não trilhou o mesmo caminho, pois destacou a 

inadimplência tributária como evento que legitima a aplicação da medida, independentemente 

da atividade empresarial desenvolvida. Segundo observou o Ministro Relator Joaquim Barbosa, 

“não há que se falar em sanção política se as restrições à prática de atividade econômica 

objetivam combater estruturas empresariais que têm na inadimplência tributária sistemática e 

consciente sua maior vantagem concorrencial”.  Ou, como observou o Ministro Ricardo 

Lewandowki durante os debates em sessão de julgamento,  

Senhor Presidente, eu queria fazer uma brevíssima manifestação e reiterar a 

minha observação no sentido de que estamos diante de um caso absolutamente 

excepcional, estamos diante de uma macrodelinquência tributária reiterada. 

São firmas que se dedicam a essa atividade de forma ilícita, na 

clandestinidade. Quando o Fisco fecha uma dessas empresas, imediatamente 

outra é reaberta, e assim sucessivamente, sem pagar o IPI, numa concorrência 

absolutamente predatória. Não estamos diante de uma situação normal em que 

a empresa que atua licitamente merece toda a proteção constitucional. 

 

Ao fim, a ementa do acórdão teve a seguinte redação: 

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SANÇÃO POLÍTICA. NÃO-

PAGAMENTO DE TRIBUTO. INDÚSTRIA DO CIGARRO. REGISTRO 

ESPECIAL DE FUNCIONAMENTO. CASSAÇÃO. DECRETO-LEI 

1.593/1977, ARTIGO 2º, II. 

1. Recurso extraordinário interposto de acórdão prolatado pelo Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região, que reputou constitucional a exigência de 

rigorosa regularidade fiscal para manutenção do registro especial para 

fabricação e comercialização de cigarros (DL 1.593/1977, artigo 2º, II). 

 
118 TRF2, Apelação Cível 375200 RJ 2005.51.10.007057-3, Terceira Turma Especializada, relator 

Desembargador Federal José Neiva, j. 26/09/2006, p. 02/10/2006.  
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2. Alegada contrariedade à proibição de sanções políticas em matéria 

tributária, entendidas como qualquer restrição ao direito fundamental de 

exercício de atividade econômica ou profissional lícita. Violação do artigo 170 

da Constituição, bem como dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. 

3. A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal rechaça a aplicação 

de sanção política em matéria tributária. Contudo, para se caracterizar como 

sanção política, a norma extraída da interpretação do artigo 2º, II, do Decreto-

lei 1.593/1977 deve atentar contra os seguintes parâmetros: (1) relevância do 

valor dos créditos tributários em aberto, cujo não pagamento implica a 

restrição ao funcionamento da empresa; (2) manutenção proporcional e 

razoável do devido processo legal de controle do ato de aplicação da 

penalidade; e (3) manutenção proporcional e razoável do devido processo 

legal de controle da validade dos créditos tributários cujo não-pagamento 

implica a cassação do registro especial. 

4. Circunstâncias que não foram demonstradas no caso em exame. 

5. Recurso extraordinário conhecido, mas ao qual se nega provimento. 

 

Como se vê, os parâmetros citados na ementa do julgamento para controle da validade 

da sanção administrativa (item 3 do acórdão) não fazem nenhuma menção ao direito à saúde ou 

ao tipo de atividade explorada pelo agente econômico apenado.  

Posteriormente, a apreciação da constitucionalidade da mesma norma foi novamente 

submetida ao Supremo Tribunal Federal, desta vez no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) no 3952, ajuizada pelo Partido Trabalhista Cristão, também sob a 

relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. Embora finalizados os votos dos Ministros em 

05/09/2018, a proclamação do resultado foi adiada para sessão futura119. A composição do 

plenário não foi a mesma do julgamento do recurso extraordinário, mas a aplicação da sanção 

de cancelamento do registro especial de fabricante de tabaco foi novamente considerada 

constitucional – destaque para a mudança de posicionamento dos Ministros Gilmar Mendes e 

Celso de Mello, que no julgamento do recurso extraordinário consideravam que a medida 

configurava sanção política e, ao apreciarem a ADI que tinha como objeto a mesma norma, 

votaram pela sua compatibilidade com o ordenamento jurídico.  

Conforme registro da decisão da sessão, o relator Joaquim Barbosa manteve na ADI os 

parâmetros antes fixados quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 550.769: 

Decisão: Após o voto-vista da Ministra Cármen Lúcia, acompanhando o 

Relator, Ministro Joaquim Barbosa, no sentido da parcial procedência da ação 

para dar interpretação conforme a Constituição aos dispositivos normativos 

 
119 Na consulta processual da ADI 3952 na página do STF consta que ela estava pautada para julgamento 

em 17/09/2020. Nessa data, porém, o feito não foi chamado a julgamento.  
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impugnados, adotando-se a interpretação de que o cancelamento, pela 

autoridade fiscal, do registro especial das empresas dedicadas à fabricação de 

cigarros há de atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

precedido: a) da análise do montante dos débitos tributários não quitados; b) 

do atendimento ao devido processo legal na aferição da exigibilidade das 

obrigações tributárias; c) e do exame do cumprimento do devido processo 

legal para aplicação da sanção; o voto da Ministra Rosa Weber, também no 

sentido de acompanhar o Relator, pela parcial procedência da ação; o voto do 

Ministro Alexandre de Moraes, que dava parcial procedência à ação, para dar 

interpretação conforme a Constituição ao § 5º do artigo 2º do Decreto-Lei 

1.593/77, no sentido de que o recurso deve ter efeito suspensivo, no que foi 

acompanhado pelos Ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes; o 

voto do Ministro Luiz Fux, que julgava improcedente a ação; o voto do 

Ministro Marco Aurélio, que julgava procedente a ação; e o voto do Ministro 

Celso de Mello, que acompanhava o Relator e, na forma do voto do Ministro 

Alexandre de Moraes, dava interpretação conforme a Constituição ao § 5º do 

artigo 2º do Decreto-Lei 1.593/77, no sentido de que o recurso deve ter efeito 

suspensivo, o julgamento foi suspenso para proclamação do resultado em 

assentada posterior. Impedidos os Ministros Roberto Barroso e Dias Toffoli, 

ausente neste julgamento. Não votou o Ministro Edson Fachin, sucessor do 

Ministro Joaquim Barbosa (Relator). Presidência da Ministra Cármen Lúcia. 

Plenário, 5.9.2018. 

 

Os debates que se deram durante o julgamento da ADI 3952 foram em boa parte 

tomados por questões relativas ao procedimento que antecede o cancelamento do registro, 

sobretudo sobre a constitucionalidade da previsão segundo a qual a decisão que aplica a sanção 

não possui efeito suspensivo, conforme veremos adiante. Apenas o Ministro Marco Aurélio 

Mello considerou o pedido de declaração de inconstitucionalidade inteiramente procedente120.  

Portanto, dada a posição do Supremo Tribunal Federal, pode-se extrair a conclusão de 

que a cassação de inscrição estadual de contribuinte do ICMS não caracteriza, por si só, medida 

inconstitucional, desde que observados certos parâmetros, como a observância do devido 

processo legal. 

 

3.3.5 O não recolhimento do ICMS e o crime de apropriação indébita tributária. 

A decisão do STF no RCH 163334.  

 

A verificação da constitucionalidade da cassação da inscrição estadual do contribuinte 

inadimplente de ICMS passa pela leitura da decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal 

 
120 Os debates podem ser assistidos no canal da TV Justiça no Youtube, no endereço, 

https://www.youtube.com/watch?v=7RLJRLxvSkc, a partir do 25 minutos e 32 segundos do vídeo.  
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no Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC) 163.334, de 18 de dezembro de 2019, que por 

maioria fixou a seguinte tese: 

O contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de 

recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no 

tipo penal do artigo 2º, II, da Lei nº 8.137/1990. 

 

A conduta descrita no tipo penal em questão, conhecido como apropriação indébita 

tributária (artigo 2°, II, da Lei Federal n° 8.137/1990), consiste em “deixar de recolher, no 

prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade 

de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos”. 

Na origem, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) deu provimento a recurso de 

apelação do Ministério Público e reformou sentença que havia absolvido sumariamente dois 

sócios de uma loja de artigos de roupas para crianças denunciados pela prática de crime previsto 

artigo 2°, II, da Lei Federal n° 8.137/1990, sob o seguinte fundamento: 

(...) não caracteriza crime de apropriação indébita tributária a conduta do 

empresário que, na condição de contribuinte de direito do ICMS, declara 

devidamente suas operações tributáveis, nos termos da legislação tributária, 

mas deixa de recolher o valor devido no prazo legal. Referida conduta 

caracteriza mero inadimplemento tributário que não pode ser criminalizado, 

sob pena de se constituir hipótese de prisão civil por dívida (CRFB/1988, 

artigo 5º, LXVII) 

 

O acórdão do TJSC foi objeto de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública junto 

ao Superior Tribunal de Justiça, que manteve a decisão da segunda instância121.   

O julgamento teve repercussão no meio jurídico sobretudo porque, no caso em questão, 

o ICMS não recolhido dizia respeito às operações próprias dos réus, ou seja, não era devido sob 

o regime de substituição tributária. Além disso, o imposto foi registrado, declarado e não pago, 

tendo sido constituído, portanto, pelo próprio contribuinte122, e não pela administração 

tributária em procedimento fiscalizatório, o que caracterizaria o lançamento de ofício.  

Durante o julgamento, foi feita a distinção entre os termos “descontado” e “cobrado” 

que constam do tipo penal, chegando à mesma conclusão o STF e o STJ quanto a essa questão. 

Eis o trecho do acórdão do STJ sobre o assunto: 

 
121 HC 399109. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe 31 out. 2018.  

122 Conforme Súmula 436 do STJ:  "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito 

fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providencia por parte do Fisco" 
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HABEAS CORPUS. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS POR MESES 

SEGUIDOS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO 

SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO PELO RÉU DO 

IMPOSTO DEVIDO EM GUIAS PRÓPRIAS. IRRELEVÂNCIA PARA A 

CONFIGURAÇÃO DO DELITO. TERMOS "DESCONTADO E 

COBRADO". ABRANGÊNCIA. TRIBUTOS DIRETOS EM QUE HÁ 

RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO E TRIBUTOS 

INDIRETOS. ORDEM DENEGADA. 

(...) 

4. A interpretação consentânea com a dogmática penal do termo "descontado" 

é a de que ele se refere aos tributos diretos quando há responsabilidade 

tributária por substituição, enquanto o termo "cobrado" deve ser 

compreendido nas relações tributárias havidas com tributos indiretos 

(incidentes sobre o consumo), de maneira que não possui relevância o fato de 

o ICMS ser próprio ou por substituição, porquanto, em qualquer hipótese, não 

haverá ônus financeiro para o contribuinte de direito. 

(...) 

 

Assim, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal se valeram da 

distinção entre tributos diretos e indiretos para o fim de considerar que a estes últimos se refere 

o termo “cobrar” do tipo penal em questão.  

O ICMS, vale lembrar, é um exemplo clássico de tributo indireto, que se caracteriza 

pelo fato do contribuinte de direito (aquele que deve recolher o imposto) ser diferente do 

contribuinte de fato (aquele que sofre o encargo econômico). Assim, por exemplo, um lojista 

deve ao fim de cada mês apurar e recolher o ICMS relativo às operações de saída de mercadoria 

que promoveu no período, mas para cada venda que efetuou fez constar expressamente na nota 

fiscal o valor do imposto que foi cobrado do cliente, com o valor da mercadoria.  

No julgamento realizado pelo Supremo, o Ministro Luiz Edson Fachin, em voto que 

acompanhou o Relator Ministro Luís Roberto Barroso, citou o seguinte trecho de texto de 

autoria de Andreas Eisele: 

Cobrar é a situação na qual o contribuinte, ao calcular o preço de uma 

mercadoria ou serviço a entrar em circulação (operação sobre a qual irá incidir 

o tributo), destaca (formal ou materialmente) a parcela consistente no valor do 

tributo incidente sobre a operação, cujos efeitos econômicos serão, assim, 

repassados ao adquirente na cobrança. Essa é a modalidade pela qual são 

aferidos o ICMS e o IPI (Apropriação indébita e ilícito penal tributário. São 

Paulo: Dialética, 2001, p. 84)123. 

 
123 O voto do Ministro Edson Fachin está disponível na página eletrônica do STF, em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaPastaFachin/anexo/RHC16333

4.pdf. Acesso em: 19 ago 2020 
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Fachin, em seu voto, apontou ainda que no ICMS, como no IPI, a observância do 

princípio constitucional da capacidade contributiva leva em conta fatos presuntivos de riqueza 

do consumidor, e não do comerciante, embora este seja posto no polo passivo da relação jurídica 

tributária. Assim,  

O que a conduta incrimina, portanto, no caso do ICMS, é essa ruptura, causada 

pela contribuinte de direito, entre a atividade de tributação realizada pela Fisco 

e o atingimento da riqueza concernente à capacidade contributiva do 

consumidor124.  

 

 Também foi ressaltada a necessidade de coerência com outro julgamento do Plenário 

do STF, do Recurso Extraordinário 574.706, de 15/03/2017, em que se fixou a tese de que o 

“ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS”, concluindo a Corte 

Suprema que o valor cobrado a título de ICMS apenas circula na contabilidade do sujeito 

passivo do imposto, mas não ingressa no seu patrimônio com definitividade. Assim, o dinheiro 

recebido do cliente a esse título não representaria faturamento ou receita, mas apenas ingresso 

de caixa ou trânsito contábil a ser totalmente repassado ao fisco estadual.  

 O Ministro Relator Luís Roberto Barroso, por sua vez, afirmou que a criminalização da 

conduta em questão “nem constitui uma excentricidade brasileira; aliás, em outras partes do 

mundo, os delitos tributários são punidos de forma bastante mais severa inclusive do que o são 

no Brasil, há exemplos deste mesmo tipo em países como Itália, Portugal, diversos estados 

americanos (...)125”. Em seguida, fazendo uma comparação com o crime de furto, Barroso 

anotou que “tratar diferentemente furto da sonegação dolosa faz parte da seletividade do direito 

penal brasileiro, que considera que crime de pobre é mais grave que crime de rico”. 

De se notar que os crimes contra a ordem tributária previstos na Lei Federal nº 

8.137/1992 têm a sua punibilidade extinta a qualquer momento com o pagamento do débito 

tributário, nos termos do artigo 9º, § 2º, da Lei Federal nº 10.684/2003: 

Artigo 9º. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes 

previstos nos arts. 1º e 2º da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e 

nos arts. 168A e 337A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 

Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o 

agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento. 

 
124 Ibidem.  
125 O registro em vídeo do julgamento do RCH 163.334 pode ser visto em: 

https://www.youtube.com/watch?v=tnWW67eqEIA. Acesso em: 20 ago 2020 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8137.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8137.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art168a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art337a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art337a
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§ 1º A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da 

pretensão punitiva. 

§ 2º Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a 

pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos 

débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios. 

 

A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em setembro de 2017, ao julgar o Habeas 

Corpus no 362.478, sob relatoria do Ministro Jorge Mussi, fez uma síntese da evolução 

legislativa/jurisprudencial sobre a matéria, conforme trechos que seguem, com destaque nosso 

em itálico na parte em que especialmente tem interesse neste trabalho: 

Após tornar penalmente típica a figura da sonegação fiscal, representada pelas 

condutas de suprimir ou reduzir tributo e suas variações, o legislador pátrio 

editou diversas leis, de forma sucessiva, estabelecendo regramentos para o 

parcelamento e respectivo pagamento das dívidas tributárias contraídas pelos 

cidadãos, e a relação de tais fatos com o exercício do jus puniendi por parte 

do Estado. 

(...) 

A doutrina, ao tratar da matéria, refere-se à interpretação jurisprudencial que 

vem sendo dada pelos tribunais pátrios, assinalando que "como a regra em 

comento não traz nenhum marco para sua incidência, o pagamento se pode 

dar a qualquer tempo" (FISCHER, DOUGLAS. Delinquência Econômica e 

Estado Social e Democrático de Direito. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2006, 

p. 191).] 

(...) 

Portanto, se no histórico das leis que regulamentam o tema o legislador 

ordinário, no exercício da sua função constitucional e de acordo com a política 

criminal adotada, optou por retirar o marco temporal previsto para o 

adimplemento da obrigação tributária redundar na extinção da punibilidade 

do agente sonegador, é vedado ao Poder Judiciário estabelecer tal limite, ou 

seja, dizer o que a Lei não diz, em verdadeira interpretação extensiva não 

cabível na hipótese, porquanto incompatível com a ratio da legislação em 

apreço. E, assim, não há como se interpretar o artigo 9º, § 2º, da Lei 

10.684/2003 de outro modo, senão considerando que o adimplemento do 

débito tributário, a qualquer tempo, até mesmo após o advento do trânsito em 

julgado da sentença penal condenatória, é causa de extinção da punibilidade 

do acusado126. 

 

Assim, é possível ao devedor do ICMS, que age de forma contumaz e com dolo de 

apropriação, sofrer a chamada “pena corporal” pelo inadimplemento do tributo, sanção que não 

será imposta caso o débito seja devidamente recolhido. Apesar disso, não entendeu o Supremo 

 
126 HC nº 362.478 / SP, acórdão publicado em 20/09/2017 
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Tribunal Federal que a previsão da extinção da punibilidade em razão do pagamento do crédito 

tributário configuraria sanção política.   

E, se aqui temos um bem jurídico tutelável pelo direito penal, não se poderá então 

interditar a atuação do direito administrativo, sob pena de subverter a tradicional lição de que 

o direito penal deve funcionar como um “último recurso” (ou “ultima ratio”), princípio assim 

explicado por Francisco de Assis Toledo:  

A tarefa imediata do direito penal é, portanto, de natureza eminentemente 

jurídica e, como tal, resume-se à proteção de bens jurídicos. Nisso, aliás, está 

empenhado todo o ordenamento jurídico. E aqui entremostra-se o caráter 

subsidiário do ordenamento penal: onde a proteção de outros ramos do direito 

possa estar ausente, falhar ou revelar-se insuficiente, se a lesão ou a exposição 

a perigo do bem jurídico tutelado apresentar certa gravidade, até aí deve 

estender-se o manto da proteção penal como ultima ratio regum. Não além 

isso127.  

 

No mesmo sentido se posiciona Paulo Queiroz, para quem “se o direito penal constitui 

(ordinariamente) a forma mais enérgica de coerção na liberdade dos cidadãos, segue-se que sua 

intervenção só deve ocorrer em casos de efetiva necessidade para a segurança desses 

cidadãos”128. 

Juliano Heinen ressalta que “uma das maiores endemias passíveis de serem acometidas 

ao sistema jurídico (entendido, aqui, como uma totalidade ordenada) consiste na falta de 

coerência”129. Ora, temos um sistema jurídico em que: (a) se reconhece a existência de um 

dever fundamental de pagar tributos (STF, RE 601.304, vide Capítulo 5); (b) é possível, em 

determinadas circunstâncias, o cancelamento de registro de empresa pelo descumprimento de 

obrigações tributárias (STF, RE 550.769 e ADI 3.952); (c) é constitucional punir criminalmente 

o inadimplente contumaz do ICMS por apropriação indébito tributária, dado que ele repassa do 

custo do imposto ao adquirente na etapa seguinte de circulação da mercadoria (STF, RHC 

163.334).  

Tudo isso aliado, especificamente no Estado de São Paulo, à existência da Lei 

Complementar Estadual nº 1.320/2018, que traz a definição de devedor contumaz e prevê a 

 
127 TOLEDO. Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 5. ed. São 

Paulo: Saraiva, 1994. p. 13-14.   
128 QUEIROZ, Paulo. Curso de direito penal – parte geral, volume 1. 8. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 

2012. p. 80. 
129 HEINEN, Juliano. Coerência e sistema jurídico. Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP. 

Rio de Janeiro. Ano 12. Volume 19. Número 2. Maio a Agosto de 2018. p. 149-172.  
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aplicação de regime especial de cumprimento das obrigações tributárias ao contribuinte 

enquadrado como tal (vide Capítulo 5).  

Assim, em respeito à integridade e à coerência do sistema jurídico, há que se reconhecer 

a possibilidade de o Estado tratar de maneiras distintas aquele que não paga o imposto por 

dificuldades financeiras e aquele que toma a decisão empresarial de inadimplir os tributos para 

enriquecer (o devedor contumaz), inclusive, se necessário, cassando a inscrição de contribuinte 

do imposto deste último. 
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4. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL 

 

A cassação da inscrição estadual do contribuinte de ICMS deve ser precedida de regular 

processo administrativo, mesmo no caso de inadimplência fraudulenta, já que a constituição do 

crédito tributário e a sua inscrição em dívida ativa geram a presunção de sua certeza e liquidez 

(artigos 204 do Código Tributário Nacional e 3° da Lei de Execuções Fiscais), mas não a certeza 

da fraude, que deve qualificar a inadimplência para fins da aplicação da sanção.  

O rito do procedimento administrativo de cassação da inscrição estadual (PAC) é 

regulado pela Portaria do Coordenador da Administração Tributária (CAT) da Secretaria de 

Estado da Fazenda n° 95/2006 que, segundo o seu preâmbulo, “dispõe sobre a suspensão, 

cassação e nulidade da eficácia da inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS e dá outras 

providências”.  

Esse ato normativo não passou pelo processo de edição de leis ordinárias, que conta 

com a participação dos membros do poder legislativo. Desse modo, a portaria em questão deve 

seguir os ditames da Lei Estadual nº 10.177/1998, que regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública do Estado de São Paulo. Isso sem perder de vista que “os 

princípios e valores dispostos na Constituição Federal constituem o ponto de partida do trabalho 

do processualista130”, conforme ensina José Miguel Garcia Medina, que acrescenta: 

No contexto democrático, o modo como se manifestam e relacionam os 

sujeitos do processo deve observas as garantias mínimas decorrentes do due 

processo of law. Assim, interessam, evidentemente, as regras dispostas no 

Código de Processo Civil e em outras leis, mas, sobretudo, a norma 

constitucional131.  

 

Assim, por exemplo, a previsão do artigo 3°, §1°, item 3, da Portaria CAT 95/2006 

segundo a qual a inscrição estadual pode ser suspensa, preventivamente, “enquanto se adotam 

providências para instauração, instrução, processamento e conclusão do procedimento 

administrativo de cassação ou de constatação de nulidade” deve ser interpretada com o 

acréscimo da disposição de que a suspensão há de ser motivada, com expressa justificativa da 

necessidade adoção da medida no caso concreto. Ademais, em se tratando de suspensão 

“enquanto se adotam providências para instauração”, a medida deve ocorrer no bojo de 

 
130 MEDINA, José Miguel Garcia. Código de Processo Civil Comentado. 6. Ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2020. p. 25. 
131 Ibidem. p. 25 
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procedimento preliminar, regularmente instaurado, de forma a permitir o controle do ato e a 

possibilitar ao administrado atingido que tome ciência dos motivos da suspensão, da autoridade 

que praticou o ato, etc. 

O processo administrativo de cassação pode instaurado pelo Delegado Regional 

Tributário da localidade onde está estabelecido o contribuinte, por iniciativa própria ou 

determinação superior132. Após a publicação da instauração do Diário Oficial, o contribuinte 

será notificado para apresentar defesa, no prazo de 15 dias133. O processo haverá de ser instruído 

com os elementos obtidos em averiguações fiscais que apuraram a existência de motivos que 

podem ensejar a cassação da inscrição estadual, bem como com as informações e documentos 

eventualmente apresentados pelo contribuinte em sua defesa134, após o que o Delegado 

Regional Tributário proferirá decisão.  

 

4.1 RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Dispõe o artigo 19 da Portaria CAT nº 95/2006 que da decisão do Delegado Regional 

Tributário que determinar a cassação da inscrição estadual cabe recurso ao Diretor Executivo 

da Administração Tributária (DEAT), sem efeito suspensivo, no prazo de 30 dias. 

Com a edição do Decreto Estadual nº 64.152/2019 a DEAT deu lugar à 

Subcoordenadoria de Fiscalização, Cobrança, Arrecadação, Inteligência de Dados e 

Atendimento (SUBFIS), que passou a ser, portanto, a autoridade competente para julgar os 

recursos administrativos sobre a matéria.  

A apreciação do recurso não passa por órgão colegiado, já que o § 1º do artigo 19 

determina que a decisão do Diretor Executivo da Administração Tributária (ou do SUBFIS, na 

atualidade) “será definitiva no âmbito administrativo”. 

Há decisões judiciais que consideraram que essas duas disposições (ausência de efeito 

suspensivo e julgamento do recurso por órgão não colegiado) violam os princípios 

 
132 Artigo 16 da Portaria CAT 95/2006.  
133 Artigo 17, §1°, da Portaria CAT 95/2006.  
134 Artigo 17, §2°, da Portaria CAT 95/2006. 



70 

 

constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa135. As linhas a seguir se ocuparão 

desse assunto.  

 

4.1.1 Ausência de efeito suspensivo 

 

Há hipóteses, no processo civil, em que o recurso é recebido somente no efeito 

devolutivo, a exemplo, no caso da apelação, do rol do artigo 1.012, § 1º, do Código de Processo 

Civil136, e não há notícia de que, por esse motivo, os correspondentes dispositivos legais tenham 

sido declarados inconstitucionais.  

É certo que esses casos não são a regra e que a própria lei abre a possibilidade de que 

mesmo esses recursos sejam excepcionalmente recebidos no efeito suspensivo – o § 4º do artigo 

1.012 estabelece que “nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo 

relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo 

relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.  

A Portaria CAT nº 95/2006 não contempla semelhante possibilidade, de modo que pelos 

seus termos somente junto ao Poder Judiciário poderá o contribuinte obter tutela que lhe permita 

manter a inscrição estadual ativa até que o seu recurso administrativo seja julgado.  

Diz-se que em Direito Administrativo os recursos em regra não possuem efeito 

suspensivo, em decorrência da característica da autoexecutoriedade dos atos administrativos. 

Nesse sentido se manifesta José Carvalho dos Santos Filho: 

Sendo auto executórios, os atos administrativos devem ser colocados em 

imediata execução, independentemente de ordem judicial. Trata-se de conduta 

própria da Administração. Então é de se considerar que a interposição de 

recurso não poderia, a princípio, ter o condão de impedir que o ato impugnado 

 
135 Rememore-se a redação do artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República: “aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 
136 Artigo 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. 

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua 

publicação a sentença que: 

I - homologa divisão ou demarcação de terras; 

II - condena a pagar alimentos; 

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; 

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; 

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; 

VI - decreta a interdição. 
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produzisse normalmente os seus efeitos. Se em relação a cada ato ou decisão 

fosse admitido recurso, poderia haver prejuízo para o desenvolvimento regular 

da atividade administrativa.  

Esse fundamento, como é óbvio, há de comportar exceções, todas 

contempladas na respectiva lei reguladora137. 

 

No âmbito do processo administrativo da Administração Pública Federal (Lei nº 

9.784/1999), de fato está estabelecida a regra da ausência do efeito suspensivo nos recursos 

administrativos (artigo 61, caput), que, porém, ao mesmo tempo prevê que “havendo justo 

receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade 

recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao 

recurso” (artigo 61, parágrafo único).  

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, apreciando a aplicação dessa norma, 

entendeu que “a atribuição de efeito suspensivo a recurso administrativo situa-se na esfera 

discricionária da autoridade administrativa competente, não competindo ao Poder Judiciário 

substituir referido juízo de valor realizado nos limites da lei”138.  

Já no Estado de São Paulo, a Lei Estadual nº 10.177/1998, que regula o processo 

administrativo na Administração Pública Estadual, trata da matéria de forma semelhante: 

Seção V 

Dos Efeitos dos Recursos 

Artigo 46 - O recurso será recebido no efeito meramente devolutivo, salvo 

quando: 

I – houver previsão legal ou regulamentar em contrário; e 

II – além de relevante seu fundamento, da execução do ato recorrido, se 

provido, puder resultar a ineficácia da decisão final. 

Parágrafo único - Na hipótese do inciso II, o recorrente poderá requerer, 

fundamentadamente, em petição anexa ao recurso, a concessão do efeito 

suspensivo. 

 

Portanto, o processo administrativo de cassação da inscrição estadual do contribuinte 

do ICMS, com rito estabelecido por ato normativo editado pelo Coordenador de Administração 

Tributária (Portaria CAT no 95/2006), é mais gravoso para o administrado do que os processos 

administrativos em geral no Estado de São Paulo, regulados por lei ordinária – norma que 

 
137 Processo Administrativo Federal. Comentários à Lei nº 9.784 de 29/1/1999. 2. ed. rev. ampl. e atual. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2005. p. 288. 
138 MS 13.901/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 10/12/2008, DJe 

09/02/2009. 
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passou por processo legislativo com a participação dos Poderes Legislativo e Executivo para a 

sua edição. Raul Machado Horta bem sintetiza como o momento político que vive o ente 

federativo afeta a produção de ato normativo dessa natureza: 

Assim, quando o Executivo e o Legislativo não passam de dois setores 

entregues à atividade de um só partido, ou de um partido majoritário e 

dominante, as relações de poder são relações de partido, e o processo 

legislativo exibirá alto índice de automatismo. As regras normativas do 

processo legislativo desempenharão, neste caso, uma função secundária, pois 

as relações políticas se encarregam de estabelecer adequado ajustamento entre 

vontade governamental e vontade legislativa. Mas, se as relações entre 

Executivo e Legislativo se ressentem de ausência de partido majoritário, por 

força de difusa concorrência partidária, as relações entre Executivo e 

Legislativo serão movediças, e muitas vezes críticas, e processo legislativo se 

tornará polêmico e contraditório, reclamando desenvolvidas normas de 

composição de conflitos. Enquanto no primeiro caso, a lei exprime vontade 

homogênea, no segundo, ela é o resultado de vontade polêmica e 

heterogênea139.   

 

Só por isso já se poderia afirmar que, nos termos da Lei Estadual nº 10.177/1998, a 

vedação, sem exceções, de concessão de efeito suspensivo ao recurso apresentado em face da 

decisão final do Delegado Regional Tributário no PAC é ilegal. É certo que, nas palavras de 

Domingo J. Sesín,  

(...) toda passagem de um grau superior para um grau inferior da ordem 

jurídica implica preencher um vazio, respeitando os limites traçados pelas 

normas de grau superior. Como a concreção das disposições inferiores nunca 

pode ser completamente prevista pela norma superior, existe um espaço 

criativo, que, conforme a postura kelseniana, pode e deve ser integrada não só 

pelo administrador público, como também pelo juiz140.  

 

Aqui não há vazio, nem espaço criativo a ser integrado. A lei possibilitou expressamente 

a atribuição de efeito suspensivo aos recursos administrativos, ainda que como exceção à regra, 

de modo que não se pode por portaria afastar a previsão legal.  

A isso deve-se acrescentar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar norma federal 

que permite o cancelamento administrativo de registro especial de fabricante de cigarro pelo 

“não-cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, relativa a tributo ou 

 
139 HORTA, Raul Machado. O processo legislativo nas constituições brasileiras. Revista de informação 

legislativa. Brasília, v. 26, n. 101, p. 5-28, jan./mar. 1989.  
140 Administración Pública. Actividad reglada, discrecional e técnica. Bueno Aires: Depalma, 1994. p. 

04 
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contribuição administrada pela Secretaria da Receita Federal”141, considerou a sanção 

constitucional, mas deu interpretação conforme ao dispositivo impugnado para que o recurso 

administrativo do contribuinte tenha efeito suspensivo.  

Conforme noticiou-se no capítulo anterior, os votos foram finalizados em 05/09/2018, 

mas a proclamação do resultado foi adiada para sessão futura, que ainda não ocorreu142. Na 

ocasião do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes levantou a questão da necessidade de 

atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo, expressando-se nos termos seguintes:  

Me parece que a gravidade da sanção (...) não permite que eventualmente o 

contribuinte, a empresa, os empregos que a empresa gera fiquem a esperar 

uma decisão do Secretário da Receita Federal sem efeito suspensivo, para toda 

a empresa, ele leva um ano, dois anos, quebra a empresa para depois, 

eventualmente ele decidir de maneira contrária143.  

 

No Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça Paulista, apreciando a aplicação da 

sanção pela Secretaria da Fazenda, também já considerou inválida a cassação da inscrição antes 

do julgamento do recurso administrativo: 

MANDADO DE SEGURANÇA. Cassação da eficácia de Inscrição Estadual. 

Instauração de processo administrativo para apuração de fraude no 

recolhimento de ICMS na qualidade de substituto tributário. Decisão da 

autoridade administrativa que suspende a eficácia da Inscrição Estadual da 

impetrante. Processo administrativo que culminou com imposição da pena 

sem julgamento final do recurso interposto pela impetrante. Inviabilidade. 

Inobservância do Devido Processo Legal Administrativo. Violação ao direito 

à ampla defesa e ao final julgamento do recurso interposto. Processo 

administrativo tributário que deve observar os princípios inerentes à Teoria 

Geral do Processo Administrativo. Processo eivado de nulidade, porquanto a 

punição foi imposta antes do esgotamento do direito de defesa 

constitucionalmente assegurado. Nada impede, contudo, a correta apuração de 

irregularidades cometidas e punição dos responsáveis. Impossibilidade de 

adentrar no mérito do recurso administrativo na via jurisdicional, tendo em 

vista a independência das instâncias. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça 

e do Colendo STJ. Recurso provido para conceder a ordem, com observação. 

Inteligência do inciso LV, do artigo 5°, da CF. Sentença denegatória da ordem 

reformada. Recurso provido, com observação144. 

 

 
141  Artigo 2º, II, do Decreto-lei 1.593/1977, com a redação dada pela Lei Federal no 9.822/1999 
142 Na consulta processual da ADI 3952 na página do STF consta que ela estava pautada para julgamento 

em 16/10/2019, mas nessa data ela não foi chamada a julgamento. Nesse caso, o processo fica pode ser 

recolocado em pauta na sessão seguinte, o que não ocorreu até 08/12/2020. 
143 Conforme trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes disponível em vídeo em 

https://www.youtube.com/watch?v=7RLJRLxvSkc, a partir de 1h, 12min e 50s.  
144 TJSP, apelação 1004215-03.2016.8.26.0053, 11ª Câmara de Direito Público, Relator Oscild de Lima 

Júnior, j. 22/08/2017, DJe 13/09/2017.  
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Portanto, enquanto a Portaria CAT nº 95/2006 encontra-se em um extremo (recebimento 

no recurso administrativo no efeito suspensivo sem exceção) algumas decisões judiciais, 

inclusive os votos de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 

3952, situam-se no extremo oposto: o recebimento do recurso administrativo somente no efeito 

devolutivo viola as garantias da ampla defesa e do devido processo legal. Ambas soluções são 

inadequadas.  

A Lei Federal nº 9.784/1999 e a Lei Estadual nº 10.177/1998, por meio dos dispositivos 

já transcritos acima, tratam da matéria com mais tino, possibilitando que em vista das 

peculiaridades do caso concreto seja adotada solução distinta daquela prevista como regra.  

Assim, é mais indicado que, em uma revisão de sua redação, o artigo 19 da Portaria 

CAT nº 95/2006 torne o recebimento do recurso sem efeito suspensivo a regra, com a 

possibilidade de, excepcionalmente, a pedido da parte interessada, e de forma fundamentada, a 

decisão recorrida não produza efeitos imediatos, até que o recurso seja julgado. 

Veja-se que, mesmo a privação de liberdade do cidadão pelo Estado, embora deva se 

concretizar somente após o esgotamento dos recursos cabíveis, segundo decisão recente do 

STF145, também pode ser implementado extraordinariamente no curso do processo penal e 

mesmo antes, sem a participação do Estado-Jurisdição, no caso da prisão em flagrante, que para 

autores como Guilherme de Souza Nucci é um ato administrativo 146, 147.  

Conforme afirma Fredie Didier Jr., “o processo, para ser devido, há de ser eficiente. O 

princípio da eficiência, aplicado ao processo, é um dos corolários da cláusula geral do devido 

processo legal. Realmente, é difícil, conceber como devido um processo ineficiente”148. O 

processualista ainda acrescenta: 

Eficiente é a atuação que promove os fins do processo de modo satisfatório 

em termos quantitativos, qualitativos e probabilísticos Ou seja, na escolha dos 

meios a serem empregados para a obtenção dos fins, o órgão jurisdicional deve 

escolher meios que os promovam de modo minimamente intenso (quantidade 

– não se pode escolher um meio que promova resultados insignificantes) e 

 
145 Conforme julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, concluído 

em 07/11/2019. Vide notícia em http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDe 

talhe.asp?idConteudo=429359&ori=1 
146 Código de Processo Penal Comentado. 11. ed. São Paulo: RT, 2012, p. 631. 
147 Com a entrada em vigor da Lei Federal nº 12.403/2011, alterando a redação do artigo 306 do Código 

de Processo Penal, a prisão em flagrante deve ser imediatamente comunicada ao Juiz: “A prisão de 

qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao 

Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada”. 
148 Curso de Direito Processual Civil. Introdução ao Direito Processual Civil, parte geral e processo de 

conhecimento. 17. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, v. 1, p. 98. 
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certo (probabilidade – não se pode escolher um meio de resultado duvidoso), 

não sendo lícita a escolha do pior dos meios para isso (qualidade – não se pode 

escolher um meio que produza muitos efeitos negativos paralelamente ao 

resultado buscado)149.  

 

Portanto, em obediência ao regime dos recurso administrativos em geral e em especial 

ao disposto na Lei Estadual nº 10.177/1998, há que se prever que o recurso  administrativo, em 

regra, não possua o efeito suspensivo, sem excluir a possibilidade de que excepcionalmente, de 

forma fundamentada, a decisão não seja executada até a decisão final da instância 

administrativa superior.  

 

4.1.2 Apreciação do recurso por órgão não colegiado 

 

Há quem enxergue ilegalidade na previsão de que o julgamento do recurso pelo Diretor 

Executivo da Administração Tributária, no processo administrativo de cassação da inscrição 

estadual, “será definitiva no âmbito administrativo”150.  

Afirma-se que a disposição contraria a Lei Complementar Estadual nº 939/2003, que 

institui o código de direitos, garantias e obrigações do contribuinte no Estado de São Paulo e 

inclui, no rol de garantias, “a obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da 

duplicidade de instância no contencioso administrativo-tributário, assegurada, ainda, a 

participação paritária dos contribuintes no julgamento do processo na instância colegiada”151. 

Ou seja, o dispositivo prevê que sempre que existir instância colegiada, a participação dos 

contribuintes, como julgadores, estará assegurada, em número igual ao dos julgadores oriundos 

de órgão do Estado.  

Da leitura do dispositivo acima, surgiu a interpretação de que deve existir uma instância 

colegiada no julgamento de todos os processos do contencioso administrativo-tributário do 

Estado de São Paulo, incluindo os recursos de decisões proferidas no PAC. 

Assim entendeu, por exemplo, o Juízo da recuperação judicial 0220184-

63.2015.8.19.0001, em trâmite na 5ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, que 

 
149 Ibidem, p. 102 
150 Como já dito, a previsão consta do artigo 19, § 1º, da Portaria CAT nº 95/2006. 
151 Artigo 5º, inciso IV.  
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determinou ao Estado de São Paulo que o ato de cassação da inscrição estadual de substituta 

tributária152 da Refinaria de Manguinhos, 

(...) emanado, monocrática e sumariamente, do Sr. Delegado Regional 

Tributário da Capital do importante Estado de São Paulo (...), antes de ser 

executado e cumprido, vale dizer, antes de gerar efeitos, DEVERÁ ser 

submetido à atividade revisional de todas as instâncias administrativas da 

estrutura da Administração do Estado, até chegar ao órgão recursal colegiado 

(Tribunal de Impostos e Taxas - TIT), estágio esse aliás, previsto no artigo 5º, 

inc. IV, da Lei Complementar Estadual nº 939/2003153. 

 

Na mesma decisão, a Magistrada que conduz o feito recuperacional considerou que “há 

de haver um colegiado recursal na estrutura administrativa fazendária do exemplar Estado de 

São Paulo. Essa norma constitui, na verdade, a ressonância de uma regra maior, mais 

vigorosa, qual a encontradiça no LV do artigo 5º da Carta da República”. 

O Estado de São Paulo agravou da decisão, que ao fim foi reformada. Segundo o voto 

do Desembargador Relator Rogério de Oliveira Souza, acompanhado pela maioria da 22ª 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, “o juiz houve por bem em 

legislar ‘direito administrativo’ de outro Estado da Federação, o que, às escâncaras, não lhe 

é permitido”154. 

Há ainda o registro de um caso em que a parte interessada dirigiu-se diretamente ao 

Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo (TIT), em manifestação que denominou 

“recurso”, requerendo a anulação da decisão do Delegado Regional de Sorocaba que cassou a 

sua inscrição estadual, mas o presidente desse órgão sumariamente rejeitou o pedido, afirmando 

o seguinte: 

Assim sendo, tendo em vista que não é da competência desta Presidência 

apreciar recursos contra decisões proferidas por Delegados Regionais 

Tributários e que a presente petição não preenche os requisitos de 

admissibilidade de qualquer das espécies recursais previstas na Lei 

 
152 A Refinaria de Manguinhos é estabelecida no Estado de Rio de Janeiro, onde ajuizou pedido de 

recuperação judicial. A sanção aplicada pelo Estado de São Paulo foi a de cassação de sua inscrição 

estadual de substituta tributária, que lhe permitia fazer a apuração mensal do imposto devido como 

substituta tributária, em relação ao combustível que ela comercializa em São Paulo. Cassa a inscrição, 

as operações não ficaram proibidas, mas o imposto deveria ser apurado e recolhido em cada operação 

de saída da mercadoria.  
153 Recuperação Judicial 0220184-63.2015.8.19.0001, Diário de Justiça do Rio de Janeiro (DJRJ) de 

22/01/2018, p. 268 da parte III (Poder Judiciário Estadual). 
154 Agravo de instrumento nº 0006659-93.2018.8.19.0000, j. 13/11/2018, p. 22/11/2018. 
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13.457/2009, que dispõe sobre o processo administrativo tributário paulista, 

impõe-se o INDEFERIMENTO da presente petição155.  

  

A referência à “instância colegiada” no código de defesa do contribuinte do Estado de 

São Paulo realmente reporta-se ao TIT, mas esse órgão possui competência para atuação no 

“processo administrativo tributário decorrente de lançamento de ofício”, nos termos Lei 

Estadual nº 13.457/2009. O lançamento, não é demais lembrar, é definido pelo artigo 142 do 

Código Tributário Nacional como o “procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, 

calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a 

aplicação da penalidade cabível”. 

Trata-se, assim, o TIT, da instância administrativa final nos processos desencadeados 

com o lançamento do imposto por agentes fiscais de renda da Secretaria de Estado da Fazenda. 

O órgão foi criado em 1935 e as normas que sucessivamente dele trataram ao longo do tempo 

jamais desviaram a atuação desse tribunal administrativo da sua vocação original, que é, 

conforme, artigo 1º, “a”, do Decreto Estadual nº 7.184/1935, “julgar, em ultima instancia, os 

recursos contra decisões das autoridades fiscaes sobre lançamentos e incidencia de impostos 

e taxas e multas que até esta data eram da competencia do Secretario da Fazenda” (a redação 

está transcrita como originalmente publicada). 

É certo que a alínea “b” do mesmo artigo 1º do aludido decreto também atribui ao TIT 

“julgar, em ultima Instancia, quaesquer outras questões fiscaes que forem submettidas à sua 

decisão pelo Secretario da Fazenda” (mais uma vez segundo a redação original), mas essa 

norma, como se extrai de sua leitura, condicionava o exercício dessa atribuição a um ato de 

vontade do Secretário da Fazenda. 

Também é verdade que o Decreto Estadual nº 54.486/2009 traz em seu artigo 18, inciso 

II, a competência do TIT para julgar “o pedido de reforma dos julgados administrativos”, mas 

essa hipótese não possui a amplitude que parece ter. Trata-se a “Reforma dos Julgados 

Administrativos”, na verdade, de instrumento jurídico previsto no artigo 50 da Lei Estadual nº 

13.457/2009 (regulado justamente pelo aludido Decreto nº 54.486/2009), com finalidade bem 

delineada: 

Artigo 50 - Cabe reforma da decisão contrária à Fazenda Pública do Estado, 

da qual não caiba a interposição de recurso, quando a decisão reformanda: 

 
155 TIT-Presidência, Processo GDOC 12663-78207/2018, 1º/03/2018.   
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I - afastar a aplicação da lei por inconstitucionalidade, observado o disposto 

no artigo 28 desta lei; 

II - adotar interpretação da legislação tributária divergente da adotada pela 

jurisprudência firmada nos tribunais judiciários. 

Artigo 51 - A apresentação do pedido de reforma, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, cabe à Diretoria da Representação Fiscal, mediante petição 

fundamentada dirigida ao Presidente do Tribunal de Impostos e Taxas, o qual 

exercerá o juízo de admissibilidade. 

§ 1º - Admitido o pedido de reforma, será intimada a parte contrária para que 

responda no prazo de 30 (trinta) dias. 

§ 2º - Findo esse prazo, com ou sem apresentação de resposta, o processo será 

distribuído a juiz designado relator, que terá 30 (trinta) dias para encaminhá-

lo à Câmara Superior para decisão. 

§ 3º - O pedido de reforma poderá ser apresentado por meio eletrônico, 

conforme dispuser o regulamento. 

 

Portanto, além do artigo 5º, IV, do Código de Defesa do Contribuinte não determinar 

que os recursos das decisões proferidas no PAC devem ser julgados por órgão colegiado, deve 

ter-se claro que conferir essa atribuição ao TIT equivale a expandir as suas competências 

legalmente previstas. A Portaria CAT nº 95/2006, na verdade, está alinhada ao que dispõe o 

artigo 90 da Lei Estadual nº 13.457/2009: 

Artigo 90 - Das decisões proferidas por autoridades administrativas, em 

matéria estranha à competência dos órgãos de julgamento de que trata esta lei, 

caberá recurso, uma única vez, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da 

notificação do despacho, para a autoridade imediatamente superior à que 

houver proferido a decisão. 

 

Vale ainda acrescentar que da nossa Constituição não se extrai determinação de que os 

recursos, judiciais ou administrativos, devam ser julgados por órgão colegiado. Referindo-se 

aos recursos administrativos, Alexandre Aragão dos Santos observa o seguinte: 

Mas, naturalmente, até para que atenda também ao princípio da celeridade 

processual, esse direito a recurso pode ser disciplinado, por exemplo, para 

limitar o número de recursos cabíveis (artigo 5º, LXXVIII, CF), da mesma 

forma que todo acesso ao Judiciário garantido constitucionalmente é limitado 

pelos prazos prescricionais, condições da ação e pressupostos processuais 

estabelecidos infraconstitucionalmente156. 

 

 
156 Curso de Direito Administrativo, 2. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 663.  
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Em outras palavras, se na Constituição Federal houvesse determinação de que os 

recursos devem ser apreciados por órgão colegiado, seria necessária a edição de lei alargando 

as competências do TIT ou criando outro órgão colegiado com essa finalidade. Mas esse não é 

o caso.  

No julgamento do recurso sobre a decisão do PAC há um “duplo grau de jurisdição” 

(terminologia imprópria para os recursos administrativos), mas a devolução da apreciação da 

questão objeto do recurso será feita para um órgão singular, hierarquicamente superior ao órgão 

que prolatou a decisão impugnada.  

No processo civil há casos em que o recurso pode ser julgado por decisão 

monocrática157, embora dela caiba agravo interno. Na verdade, no processo civil há casos em 

que não existe nem mesmo a apreciação do recurso por instância superior, como se dá, por 

exemplo, na Lei de Execução Fiscal, que prevê a interposição de embargos infringentes, para o 

mesmo juiz que proferiu a sentença, nas causas com valor  igual ou inferior a 50 Obrigações 

Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN)158.  

 
157 Conforme o artigo 932 do Código de Processo Civil:  

Artigo 932. Incumbe ao relator: 

(...) 

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente 

os fundamentos da decisão recorrida; 

IV - negar provimento a recurso que for contrário a: 

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; 

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento 

de recursos repetitivos; 

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 

competência; 

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida 

for contrária a: 

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; 

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento 

de recursos repetitivos; 

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 

competência; 

(...). 

158 Artigo 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 

50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos 

infringentes e de declaração. 

§ 1º - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e 

acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição. 

§ 2º - Os embargos infringentes, instruídos, ou não, com documentos novos, serão deduzidos, no prazo 

de 10 (dez) dias perante o mesmo Juízo, em petição fundamentada. 

§ 3º - Ouvido o embargado, no prazo de 10 (dez) dias, serão os autos conclusos ao Juiz, que, dentro de 

20 (vinte) dias, os rejeitará ou reformará a sentença. 
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A norma existe desde 1980 e o Supremo Tribunal Federal jamais considerou-a não 

recepcionada pela Constituição Federal. A própria Constituição, ao prever a interposição de 

recurso extraordinário sobre decisões proferidas em “única instância” (artigo 102, III), parece 

rejeitar a ideia de uma garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, a despeito dos 

posicionamentos doutrinários que consideram tratar-se de direito previsto na nossa Carta 

Magna, a exemplo de Ingo Wolfgang Sarlet, para quem, 

 ... a fixação de um valor de alçada ou qualquer outro meio de limitação do 

acesso ao duplo grau de jurisdição ou mesmo a interposição de recursos para 

uma instância superior em geral não conduz necessariamente à 

inconstitucionalidade, desde que respeitado o princípio da proporcionalidade, 

bem como resguardado o valor máximo da dignidade humana e o núcleo 

essencial dos direitos fundamentais em exame, considerados como autênticos 

direitos materialmente fundamentais, ou dos dispositivos em cujo âmbito de 

proteção forem tidos como incluídos, em se considerando o seu 

enquadramento na categoria dos ‘direitos implícitos’159. 

 

No caso do processo administrativo de cassação da inscrição estadual de contribuinte 

de ICMS, existindo o controle hierárquico do ato administrativo que determina a cassação da 

inscrição estadual, provocável pelo recurso da parte interessada, a polêmica sobre a necessidade 

de duplicidade de instância passa ao largo do objeto de estudo deste trabalho. Já a ausência de 

previsão de julgamento do recurso administrativo por um órgão colegiado, segundo se 

demonstrou, não viola nenhuma norma do nosso ordenamento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
159 SARLET, Ingo Wolfgang. Valor de alçada e limitação do acesso ao duplo grau de jurisdição: 

problematização em nível constitucional, à luz de um conceito material de direitos fundamentais. 

Revista de informação legislativa, v. 33, n. 131, p. 5-30, jul./set. 1996, 07/1996 
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5. PRÉVIA IMPOSIÇÃO DE REGIME ESPECIAL 

 

 

A Lei Estadual no 6.374/1989, que instituiu o ICMS no Estado de São Paulo, possui um 

capítulo dentro do Título III (Das Obrigações Tributárias) intitulado “Do Regime Especial”, 

com apenas um artigo: 

Artigo 71 - Em casos especiais e com o objetivo de facilitar ou de compelir à 

observância da legislação tributária, as autoridades que o regulamento 

designar podem determinar, a requerimento do interessado ou de ofício, a 

adoção de regime especial para o cumprimento das obrigações fiscais. 

§1º - O regime especial de ofício, em hipótese de infração contumaz à 

legislação ou de habitual inadimplência do contribuinte, reconhecida em 

despacho fundamentado da autoridade administrativa, em cada caso, pode 

determinar, ainda:  

1 - o recolhimento antecipado ou simultâneo do imposto devido, em 

decorrência de cada operação ou prestação realizada, mediante guia, 

assegurada a não cumulatividade do imposto; 

2 - a prestação de informação relativa ao cumprimento do regime especial de 

oficio. 

§ 2º - Na hipótese prevista no item 1 do parágrafo anterior, admitir-se-á o 

recolhimento englobado, por destinatário e/ou por períodos.  

 

Nem sempre a implantação do regime especial decorre do inadimplemento ou de outro 

tipo de descumprimento da legislação tributária, conforme se extrai da leitura do “caput” do 

artigo 71, que prevê que a medida também pode ser adotada em “casos especiais” e até mesmo 

a requerimento do interessado – mas sempre no interesse da observância da legislação 

tributária. 

Assim, por exemplo, no dia 20/12/2018, foi publicado no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo o Comunicado do Diretor Executivo da Administração Tributária (DEAT) nº 

566/2018, autorizando o diferimento total ou parcial do ICMS incidente na saída de autopeças, 

ou de mercadoria utilizada na sua fabricação, realizada por estabelecimento fornecedor 

localizado no Estado de São Paulo, com destino à requerente Volkswagen do Brasil Indústria 

de Veículos Automotores Ltda. Desse modo, os fornecedores da Volkswagen, contribuintes do 

ICMS em relação às operações de saída de mercadorias de seus estabelecimentos, não 

necessitarão proceder ao recolhimento do imposto, já que essa obrigação foi diferida para um 

momento seguinte, a cargo da Volkswagen que, dado o seu porte, possui melhor estrutura para 

assumir as complexas obrigações relacionadas ao imposto. 
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Além de poder ser implantado para “facilitar” o cumprimento da legislação tributária, 

como ocorre no exemplo acima, casos há em que o regime especial é imposto para o fim de 

“compelir” à observância da legislação tributária, conforme o mesmo artigo 71 prevê. Trata-se, 

assim, do regime especial-sanção, como é possível nomear o regime especial aplicado como 

consequência de um comportamento valorado negativamente pelo Fisco.   

No capítulo anterior foi apontada a tendência da jurisprudência do STF de considerar 

válidas as sanções não pecuniárias em Direito Tributário que não se mostrem desproporcionais. 

Para o fim de atender essa exigência, é salutar a segmentação dos contribuintes do ICMS por 

perfil de risco, tal como fez a Lei Complementar Estadual n° 1.320/2018, que instituiu o 

Programa de Estímulo à Conformidade Tributária ("Nos Conformes") e dispõe o seguinte em 

seu artigo 5°:  

Artigo 5º - Para implementação do Programa “Nos Conformes”, com base nos 

princípios, diretrizes e ações previstos nesta lei complementar, os 

contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS serão classificados de ofício, pela 

Secretaria da Fazenda, nas categorias “A+”, “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e “NC” 

(Não Classificado), sendo esta classificação competência privativa e 

indelegável dos Agentes Fiscais de Rendas, com base nos seguintes critérios: 

I - obrigações pecuniárias tributárias vencidas e não pagas relativas ao ICMS; 

II - aderência entre escrituração ou declaração e os documentos fiscais 

emitidos ou recebidos pelo contribuinte; e 

III - perfil dos fornecedores do contribuinte, conforme enquadramento nas 

mesmas categorias e pelos mesmos critérios de classificação previstos nesta 

lei complementar. 

 

Assim, a classificação do contribuinte como A+ ou A proporciona-lhe, por exemplo, o 

acesso ao procedimento de análise fiscal prévia160, “consistente na realização de trabalhos 

analíticos ou de campo por Agente Fiscal de Rendas, sem objetivo de lavratura de auto de 

infração e imposição de multa”161. 

De outro lado, a mesma lei prevê a possibilidade de implantação do regime especial 

para o cumprimento das obrigações tributárias pelo devedor contumaz, assim definido como o 

sujeito passivo da obrigação tributária que: a) possuir débito de ICMS declarado e não pago, 

inscrito ou não em dívida ativa, relativamente a 6 (seis) períodos de apuração, consecutivos ou 

não, nos 12 (doze) meses anteriores; e/ou b)  possuir débitos de ICMS inscritos em dívida ativa, 

 
160 Artigo 16, incisos I, “a” e II, “a”.   
161 Artigo 14, inciso II. 
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que totalizem valor superior a 40.000 (quarenta mil) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo 

- UFESPs162 e correspondam a mais de 30% (trinta por cento) de seu patrimônio líquido, ou a 

mais de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total das operações de saídas e prestações de 

serviços realizadas nos 12 (doze) meses anteriores. Excluem-se, porém, para fins do 

enquadramento, os débitos com exigibilidade suspensa ou objeto de garantia integral prestada 

em juízo163.  

As medidas que podem ser implementadas em relação ao devedor contumaz estão 

previstas no artigo 20 da lei: 

 

Artigo 20 - O regime especial de que trata o artigo 19 poderá consistir, isolada 

ou cumulativamente, nas seguintes medidas: 

I - obrigatoriedade de fornecer informação periódica referente à operação ou 

prestação que realizar; 

II - alteração no período de apuração, no prazo e na forma de recolhimento do 

imposto; 

III - autorização prévia e individual para emissão e escrituração de 

documentos fiscais; 

IV - impedimento à utilização de benefícios ou incentivos fiscais 

relativamente ao ICMS; 

V - plantão permanente de Agente Fiscal de Rendas no local onde deva ser 

exercida a fiscalização do ICMS, para controle de operação ou prestação 

realizada, de documento fiscal e de outro elemento relacionado com a 

condição do contribuinte; 

VI - exigência de comprovação da entrada da mercadoria ou bem, ou do 

recebimento do serviço para a apropriação do respectivo crédito; 

VII - atribuição da responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS 

devido pelas operações subsequentes com mercadorias sujeitas ao regime de 

substituição tributária, ainda que previamente destacado ou informado o 

imposto no documento fiscal de aquisição da mercadoria, hipótese em que 

será admitida a apropriação, como crédito, do imposto comprovadamente 

recolhido nas operações anteriores; 

VIII - exigência do ICMS devido, inclusive o devido a título de substituição 

tributária, a cada operação ou prestação, no momento da ocorrência do fato 

gerador, observando-se ao final do período da apuração o sistema de 

compensação do imposto; 

IX - pagamento do ICMS devido a título de substituição tributária, até o 

momento da entrada da mercadoria no território paulista, na hipótese de 

responsabilidade por substituição tributária atribuída ao destinatário da 

mercadoria; 

 
162 UFESP, neste ano de 2019, corresponde a R$ 26,53, portanto a dívida do sujeito passivo deve 

equivaler a R$ 1.061.200,00.  
163 Artigo 19, § 2º, da lei.  
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X - centralização do pagamento do ICMS devido em um dos 

estabelecimentos; 

XI - suspensão ou instituição de diferimento do pagamento do ICMS; 

XII - inclusão em programa especial de fiscalização tributária; 

XIII - exigência de apresentação periódica de informações econômicas, 

patrimoniais e financeiras; 

XIV - cassação de credenciamentos, habilitações e regimes especiais. 

 

Por mais drásticas que possam ser algumas das medidas adotadas no regime especial, 

tem-se que elas somente serão aplicadas em relação ao contribuinte que teve o seu 

comportamento fiscal valorado negativamente, segundo critérios previamente previstos em lei.  

Ademais, nenhuma delas assume a gravidade da cassação da inscrição estadual, motivo 

pelo qual por vezes o regime especial-sanção é imposto como etapa antecedente da aplicação 

da medida extrema de cassação. 

Veja-se, por exemplo, o seguinte relato, constante de minuta de agravo de instrumento 

interposto pelo Estado de São Paulo em trâmite na 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial  

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em face de decisão interlocutória que 

determinou o restabelecimento de inscrição estadual de empresa em recuperação judicial que 

tivera a inscrição cassada pela Delegacia Regional Tributária de Sorocaba – o Desembargador 

Relator concedeu a tutela recursal de urgência ao Estado de São Paulo, depois revogada a 

pedido do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Artefatos de Borracha, Acabamentos, 

Recauchutadoras, Pneumáticos, Beneficiamento de Borracha Natura e Látex de Sorocaba e 

Região.  

Na peça de interposição do recurso foram relatados os seguintes fatos, que evidenciam 

que não foram poucas as tentativas da autoridade fiscal de conduzir a empresa a adequar o seu 

comportamento tributário: 

(...) 

Assim, em decisão proferida no processo administrativo nº 1000124-

117528/2002 e publicada no Diário Oficial de 28/05/2010 determinou-se à 

empresa, entre outras obrigações, que ao invés de proceder à apuração e 

recolhimento mensal do imposto, deveria pagar o tributo depois da saída e 

antes da entrega da mercadoria ao destinatário, devendo elaborar uma guia de 

recolhimento do imposto para cada nota fiscal eletrônica emitida.  

Já em decisão publicada no Diário Oficial de 29/08/2015 mais uma vez foi 

imposto o Regime Especial à BORCOL (processo administrativo nº 12595-

1523940/2013), pois a empresa, “em relação ao ICMS, apresentou 

comportamento recalcitrante e refratário a quaisquer tentativas da Fazenda em 

solucionar amigavelmente as suas pendências, não tendo adotado qualquer 
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iniciativa eficiente no sentido de regularizar seus débitos junto à Fazenda 

Pública Estadual”. Determinou-se-lhe, assim, entre outras obrigações, a 

apuração semanal do imposto, com o correspondente recolhimento até o 

primeiro dia útil seguinte.  

Por força de decisão publicada menos de dois meses depois (17/10/2015) o 

regime especial foi agravado, pois, nas palavras da autoridade fiscal, “o 

supracitado Regime Especial está sendo descumprido pelo contribuinte” e “o 

contribuinte foi notificado sobre o descumprimento do Regime Especial por 

duas vezes”. Com o agravamento, a BORCOL deveria recolher o ICMS por 

ocasião da saída da mercadoria, à razão de 50% do imposto devido pelas 

operações próprias e 100% em relação ao ICMS substituição tributária.  

Em outra tentativa de regularizar o recolhimento do ICMS devido pelas 

operações da BORCOL, esta Delegacia Regional de Tributária determinou, 

em 17/06/2016, que “o lançamento do imposto incidente nas operações 

próprias de saída de mercadorias para dentro do Estado, relativas à venda de 

produção do estabelecimento, ou ainda de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros, destinadas a contribuinte do ICMS, bem como relativas 

às mercadorias empregadas no processo de industrialização para terceiros, fica 

diferido para o momento em que ocorrer sua saída do adquirente”. Instituiu-

se, assim, um regime de substituição tributária “para trás”, impondo-se a 

obrigação de recolhimento do imposto aos clientes da BORCOL, em relação 

às operações de saída de mercadoria dessa empresa. O regime por prorrogado 

por duas vezes, conforme decisões publicadas no Diário Oficial de 26/04/2017 

e 14/04/2018.  

Nada disso, porém, foi eficiente para adequar o comportamento tributário da 

agravada. Desse modo, se se pretende que a instauração do PAC seja somente 

apenas a última alternativa, oferecendo-se antes ao contribuinte a 

oportunidade de se regularizar, não há que se censurar o procedimento 

adotado por esta Delegacia Regional Tributária, que estabeleceu justa 

gradação de medidas tendentes à solucionar o problema representado pelo 

comportamento da BORCOL164.  

 

Vê-se, no caso concreto relatado acima, que por diversas vezes o regime especial foi 

implementado ou agravado, sem sucesso em obter uma alteração do comportamento fiscal da 

empresa, motivo pelo qual foi então aberto o procedimento administrativo de cassação da 

inscrição – o recurso fazendário foi provido, por ter se considerado que não competia ao juízo 

recuperacional interferir no processo administrativo, já que o controle de sua legalidade 

competiria a uma das varas da Fazenda Pública. 

Não é incomum, por outro lado, que o Delegado Regional Tributário, presente uma das 

hipóteses legais de cassação da inscrição estadual, opte por aplicar diretamente a medida, já 

que não existe previsão legal de gradação de sanções.  

 
164 Minuta do agravo de instrumento 2211759-79.2019.8.26.0000, em trâmite na 1ª Câmara Reservada 

de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça Estado de São Paulo, Relator Des. Alexandre Lazzarini.   
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O artigo 20 da Lei Estadual nº 6.374/1989 diz que a inscrição estadual “poderá” ser 

cassada, o que indica haver uma discricionariedade da autoridade fiscal a respeito da aplicação 

ou não da medida. Não que esteja no âmbito de sua conveniência e oportunidade tomar ou não 

providência em face do descumprimento da legislação. É correto afirmar, na verdade, que outra 

sanção diversa da mais grave, sempre que possível, deve ser aplicada.  

A partir do extenso rol de hipóteses que podem levar à cassação, conforme consta no 

capítulo 2 deste trabalho, e voltando os olhos para as infrações eminentemente tributárias, é 

possível dizer que a antecedente imposição de regime especial é factível e indicada para o caso 

de prática de inadimplência fraudulenta, em suas duas modalidades (não recolhimento do ICMS 

substituição tributária e não recolhimento do imposto apesar de possuir disponibilidade 

financeira).  

A prévia imposição de regime especial diminuirá a possibilidade de ser bem sucedido o 

argumento de que a cassação da inscrição estadual se revelou desproporcional. Assim, a medida 

estará mais apta a passar pelos testes da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em 

sentido estrito. É dizer, além de mostrar-se adequada para os fins a que se propõe-se – estimular 

o ajuste do comportamento do contribuinte –, a cassação, se antecedida pelo regime especial, 

passará também pelo exame da necessidade, no sentido de inexistir outra medida, menos grave, 

indicada para atingir o objetivo pretendido, conforme explica Virgilio Afonso da Silva: 

Um ato estatal que limita um direito fundamental é somente necessário caso a 

realização do objetivo perseguido não possa ser promovida, com a mesma 

intensidade, por meio de outro ato que limite, em menor medida, o direito 

fundamental atingido. Suponha-se que, para promover o objetivo O, o Estado 

adote a medida M1, que limita o direito fundamental D. Se houver uma 

medida M2 que, tanto quanto M1, seja adequada para promover com igual 

eficiência o objetivo O, mas limite o direito fundamental D em menor 

intensidade, então a medida M1, utilizada pelo Estado, não é necessária. A 

diferença entre o exame da necessidade e o da adequação é clara: o exame da 

necessidade é um exame imprescindivelmente comparativo, enquanto que o 

da adequação é um exame absoluto165. 

 

Restará, ainda, o exame da proporcionalidade em sentido estrito, que nas palavras de 

Afonso da Silva “consiste em um sopesamento entre a intensidade da restrição ao direito 

fundamental atingido e a importância da realização do direito fundamental que com ele colide 

e que fundamenta a adoção da medida restritiva”166. Aqui cabe verificar se a medida por si só 

 
165 SILVA, Virgilio Afonso. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, v. 798, ano 91, p. 23-

50, abr. 2002. 
166 Ibidem. 
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não é demasiadamente grave, ainda que apta a proteger o direito fundamental que tem em vista, 

mesmo que não existam à disposição outros meios mais brandos para esse fim.  

Neste ponto, conforme já noticiado, o plenário do Supremo Tribunal Federal 

reconheceu que a medida de cassação (ou cancelamento de registro, nos casos levados à 

julgamento no recurso extraordinário Recurso Extraordinário nº 550.769 e na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3.952) não é, por si só, incompatível com o ordenamento, desde que 

respeitados os parâmetros estabelecidos nesses julgamentos: 

(1) relevância do valor dos créditos tributários em aberto, cujo não pagamento 

implica a restrição ao funcionamento da empresa; (2) manutenção 

proporcional e razoável do devido processo legal de controle do ato de 

aplicação da penalidade; e (3) manutenção proporcional e razoável do devido 

processo legal de controle da validade dos créditos tributários cujo não-

pagamento implica a cassação do registro especial. 

 

Seja como for, o acesso ao Poder Judiciário como forma de provocar o exercício do 

controle externo do ato administrativo que se entende ilegal sempre será uma medida ao alcance 

do contribuinte. Conforme assinala Gustavo Binenbojm: 

Portanto, nas situações para as quais não tenha o constituinte realizado uma 

pré-ponderação, caberá ao legislador e ao administrador público, conforme o 

caso, adotarem medidas orientadas à concretização de interesses coletivos em 

concordância prática com o sistema de direitos fundamentais, sob a métrica 

das três teses da proporcionalidade (adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito). A ponderação proporcional, assim, está 

incrustrada no ordenamento jurídico desde a matriz constitucional, espraia-se 

pela etapa de concretização legislativa, chegando ao seu grau máximo de 

incidência nas atividades administrativa e judicial. O juiz tocará o dever de 

refazer o exame quanto à proporcionalidade das medidas legislativas ou 

administrativas adotadas, cumprindo-lhe expurgar as que sejam reprovadas 

em algum dos três testes167.  

 

Vale mencionar que a referência a um “dever fundamental de pagar tributos”, a 

possibilitar a restrição do direito fundamental à livre iniciativa, foi feita pelo Ministro Edson 

Fachin, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário no 601.304, por 

ele relatado, em que se considerou constitucional o fornecimento de informações sobre 

movimentações bancárias pelas instituições financeiras diretamente ao fisco, sem requisição 

judicial, conforme determina a Lei Complementar Federal  no 105/2001.  

 
167 BINEMBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação, regulação. Belo Horizonte: Fórum, 2. ed., 

2017, p. 131. 



88 

 

Na ocasião, afirmou o Ministro Fachin que “na perspectiva do autogoverno coletivo, os 

tributos são contributos indispensáveis a um destino em comum e próspero de todos os 

membros da comunidade politicamente organizada”. Na sequência, citou o tributarista 

português José Casalta Nabais: 

Pelo que, o dever de pagar impostos constitui um dever fundamental como 

qualquer outro, com todas as consequências que uma tal qualificação implica. 

Um dever fundamental, porém, que tem por destinatários, incluindo-se neles, 

de um lado, as pessoas (ou organizações) colectivas e, de outro, mesmo os 

estrangeiros e apátridas […] Há, isso sim, o dever de todos contribuírem, na 

medida da sua capacidade contributiva, para as despesas a realizar com as 

tarefas do estado. Como membros da comunidade, que constitui o estado, 

ainda que apenas em termos económicos (e não políticos), incumbe-lhes, pois, 

o dever fundamental de suportar os custos financeiros da mesma, o que 

pressupõe a opção por um estado fiscal, que assim serve de justificação ao 

conjunto de impostos, constituindo estes o preço (e, seguramente, um dos 

preços mais baratos) a pagar pela manutenção da liberdade ou de uma 

sociedade civilizada168. 

 

Impõe-se, assim, a superação da tributação como um ato de violência contra a 

propriedade particular, que prevalece por exemplo na obra de Ives Gandra Martins: 

Os detentores do poder, que constituem a classe privilegiada dos homens 

desiguais, necessitam da classe desprivilegiada, que é o povo, para sustentar 

o governo, contando, nas democracias modernas, com todo um aparato de 

manipulação da mídia para obter como necessários e do interesse público – 

leia-se interesse próprio – todos os recursos que retiram da comunidade. 

O tributo é, portanto, a transferência de recursos da sociedade desprivilegiada 

para o sustento dos governantes, não sendo a prioridade maior destes a 

prestação de serviços públicos, mas a sua própria manutenção no domínio das 

gentes e dos que os apoiam169. 

 

Segundo essa visão, o Direito Tributário, no Estado Constitucional contemporâneo, não 

teria outra função senão limitar o poder estatal de cobrar tributos. Para Sacha Calmon Navarro 

Coêlho, “o Direito Tributário regula e restringe o poder do Estado de exigir tributos e regula 

os deveres e direitos dos contribuintes, isonomicamente”. Sobre haver uma relação dentre o 

Direito Tributário e a atividade financeira do Estado, Navarro Coêlho, com veemência, 

sentencia que “esta é uma visão autoritária e estática”170.  

 
168  Mais uma vez conforme José Casalta Nabais, citado por Edson Fachin no RE 601.314/SP (Tema 

225), Plenário 24/02/2016, DJe 16/09/2016.  
169 MARTINS, Ives Gandra. Uma Teoria do Tributo. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 51-52 
170 Curso de direito tributário brasileiro. 12 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 61. 
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Ora, se por um lado é certo que os poderes do Estado devem ser limitados, não é menos 

verdade que predomina a ideia de que a existência do Estado não deve ser dispensada. E, se é 

consenso que o Estado deve existir, não deveria haver divergência a respeito de que devem ser 

assegurados os meios para que ele atinja as suas finalidades. Conforme observam Thomas 

Nagel e Liam Murphy, 

Numa economia capitalista, os impostos não são um simples método de 

pagamento pelos serviços públicos e governamentais: são também o 

instrumento mais importante por meio do qual o sistema político põe em 

prática uma determinada concepção de justiça econômica ou distributiva171.  

 

Aceitando-se a concepção do tributo como “o preço (e, seguramente, um dos preços 

mais baratos172) a pagar pela manutenção da liberdade ou de uma sociedade civilizada” ao invés 

da “transferência de recursos da sociedade desprivilegiada para o sustento dos 

governantes”173, como prefere Ives Gandra Martins, medidas mais rigorosas para compelir à 

observância da legislação tributária, sobretudo em face de quem adota a sonegação como forma 

de financiar o seu negócio, serão mais aceitas no seio social – a par, sem dúvida, de medidas 

voltadas para reduzir a complexidade do cumprimento das obrigações tributárias.  

Por outro lado, a gradação de sanções, com a segmentação do contribuinte e a prévia 

imposição de regime especial, possibilitará que (1) o contribuinte tenha a oportunidade de 

adequar o seu comportamento fiscal, e (2) se ele persistir em violar a lei, a sanção máxima seja 

entendida como resposta estatal legítima.  

 

 

 

 

 

 

 

 
171 MURPHY, Liam. NAGEL, Thomas. O mito da propriedade – os impostos e a justiça. São Paulo: 

Martins Fontes, 2005, p. 5.  
172 RE 601.314/SP (Tema 225), Plenário, j. 24/02/2016, DJe 16/09/2016. 
173 MARTINS, Ives Gandra. Op. cit. p. 51-52 
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6. REVERSIBILIDADE DA CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL.  

 

 

6.1 REGIME DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL 

 

 

Ao lado da anulação e da revogação, a cassação é classificada como um dos meios de 

desfazimento volitivo do ato administrativo, com causa bem definida, como observa Odete 

Medauar: 

O fundamento da cassação não se encontra na legalidade do ato anterior, nem 

em razões de mérito; o fundamento reside no descumprimento posterior, por 

parte do interessado, de exigências legais relativas à situação objeto do ato174.  

 

José dos Santos Carvalho Filho arrola o que considera as duas características da 

cassação do ato administrativo:  

(...) a primeira reside no fato de que se trata de ato vinculado, já que o agente 

só pode cassar o ato anterior nas hipóteses previamente fixadas na lei ou em 

outra norma similar. A segunda diz respeito à sua natureza jurídica: trata-se 

de ato sancionatório, que pune aquele que deixou de cumprir as condições 

para a subsistência do ato175.  

 

Assim, a Administração Pública pode desfazer o ato administrativo voluntariamente 

valendo-se de três meios: anulação, em caso de vício em sua origem; revogação, por razões de 

conveniência e oportunidade; e cassação, como forma de punição do interessado que 

descumpriu as condições para a manutenção do ato176.  

Nesse contexto, cumpre analisar se é possível desfazer o desfazimento do ato, é dizer, 

reverter a medida de cassação. Isso porque não é incomum que, tendo a sua inscrição estadual 

cassada, e vendo frustradas as suas tentativas de reverter a medida junto ao Poder Judiciário, o 

 
174 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 11. ed., 

2007, p. 158.  
175 SANTOS Filho, José Carvalho dos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 

14. ed., 2005, p. 127.  
176 Para a distinção entre anulação e revogação, vide a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: “A 

Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque 

deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados 

os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. Trinta anos depois, a 

redação da súmula foi usada no artigo 59 da Lei Federal no 9.784/1999, que regula processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. 
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contribuinte procure o Fisco propondo-se a corrigir as irregularidades que determinaram a 

imposição da sanção extrema.  

Apesar de, diferentemente do ato de suspensão, a cassação trazer uma ideia de 

definitividade, extrai-se do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/1997, ou CTB) 

um exemplo de cassação não definitiva, conforme previsão do § 2º do artigo 263, segundo o 

qual “decorridos dois anos da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator poderá 

requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma 

estabelecida pelo CONTRAN”.  

A cassação prevista no CTB pode ser definitiva, já que além de aguardar o decurso de 

certo período de tempo para reaver a sua habilitação, o infrator deverá passar novamente por 

todos os exames necessários para tirar o documento – sendo que pode ser que ele não se 

interesse em fazer novamente todas as provas, assim como pode ser que tente, mas não seja 

aprovado.  

Está claro, portanto, que, se não é necessariamente definitivo, o ato de cassação não 

pode ser precário; é um ato vocacionado à permanência, a qual, eventualmente, pode não ser 

lograda.  

 

6.2. REVERSIBILIDADE DA CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL POR 

INADIMPLÊNCIA FRAUDULENTA 

 

Em relação ao cadastro de contribuintes de ICMS do Estado de São Paulo, não há 

previsão legal de restabelecimento da inscrição cassada. A autorização para tanto depende de 

edição de lei ordinária, norma de mesma estatura hierárquica da que prevê a aplicação da 

sanção. É lícito, por outro lado, delegar para o regulamento a fixação das condições a serem 

cumpridas para se restaurar a inscrição, em conformidade com a leitura que Alexandre Santos 

de Aragão faz do princípio da legalidade:  

(...) a Administração não é livre para fazer tudo o que a lei não proíba, mas 

pode fazer, apenas com base na lei, mas a lei não precisa necessariamente já 

predeterminar todo o conteúdo da ação administrativa. E, por outro lado, à luz 

da legalidade ampla/juridicidade, além de ter base legal, a sua atuação também 

tem de ser compatível com o sistema constitucional de valores177. 

 
177 SANTOS, Alexandre Aragão dos. Curso de Direito Administrativo, 2. ed., rev., atual. e ampl. Rio de 

Janeiro: Forense, 2013. p. 62. 
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Ao mesmo tempo, são tantas e tão diversas as hipóteses de cassação que a fixação de 

condições para reaver a inscrição estadual não poderá deixar de levar em conta o motivo pelo 

qual a sanção foi aplicada.  

Voltando a atenção para os casos de cassação da inscrição por inadimplência 

fraudulenta, é inescapável exigir que o restabelecimento da inscrição, nesse caso, passe pela 

regularização do passivo tributário.  

Conforme já observado no capítulo 3, os crimes contra a ordem tributária previstos na 

Lei Federal nº 8.137/1992 têm a sua punibilidade extinta a qualquer momento, com o 

pagamento do débito tributário, nos termos do artigo 9º, § 2º, da Lei Federal nº 10.684/2003. 

Por questões de política criminal optou o legislador por afastar a aplicação da pena em caso de 

pagamento de tributo, à semelhança do benefício da redução da pena do arrependimento 

posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal178, e da extinção da pena decorrente da 

reparação do dano no peculato culposo, prevista no artigo 312, §3°, do Código Penal179.  

Assim, a possibilidade do restabelecimento da inscrição, se atendidas determinadas 

exigências, não significará que a cassação foi utilizada como meio de cobrança do imposto, o 

que qualificaria a medida como “sanção política” – se assim fosse, igualmente a previsão de 

imposição sanção penal para o crime tributário, extinguível pelo pagamento, poderia configurar 

prisão por dívida, vedada pela Constituição Federal180.  

Ademais, a exigência de regularização do passivo tributário para reobter a inscrição 

estadual de forma condicional não significa necessariamente quitar imediatamente o débito de 

ICMS (o que seria tanto melhor), mas pode incluir também o parcelamento do valor devido, 

em conjunto com o pagamento do imposto corrente.  

Desde a edição da Lei Federal nº 13.655, que promoveu alterações no Decreto-lei nº 

4.657/1942, a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), há um ambiente 

 
178  Artigo 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou 

restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será 

reduzida de um a dois terços. 
179 Artigo 312. (...) § 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença 

irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. 
180 Conforme artigo 5°, inciso LXVII, “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel”.  
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mais seguro para se falar em consensualidade na Administração Pública, como se nota da 

leitura do recém incluído artigo 26 da LINDB: 

Artigo 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação 

contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição 

de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico 

e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões 

de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, 

observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua 

publicação oficial. 

§ 1º O compromisso referido no caput deste artigo: 

I - buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível 

com os interesses gerais; 

II - (VETADO); 

III - não poderá conferir desoneração permanente de dever ou 

condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral;    

IV - deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu 

cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento.    

 

 

A mesma Lei Federal nº 13.655/2018 acrescentou o artigo 28 à LINDB, dispondo que 

“o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de 

dolo ou erro grosseiro”, norma que, a contrario sensu, abre espaço para soluções criativas no 

âmbito do direito público.  

Para Gustavo Binenbojm, o dispositivo em questão surge em um cenário em que é 

“preciso cuidar do gestor que quer fazer uma boa administração a partir de abordagens 

inovadoras, mas tem medo de agir”. Em outras palavras, o agente público não será 

responsabilizado se não houver dolo ou erro grosseiro. E prossegue o autor: 

O legislador precisava lidar com o receio de qualquer espécie de criatividade 

administrativa, de não se querer assumir o risco do erro. Com efeito, o 

rigoroso sistema de controles administrativos, que nem sempre é suficiente 

para inibir casos graves de má gestão e corrupção, acaba por dissuadir a ação 

daqueles que poderiam sugerir mudanças. Dorme tranquilo quem indefere, 

dizia Marcos Juruena. 

O artigo 28, LINDB, tem o escopo de proteger o gestor com boas motivações. 

Para que ele possa assumir o risco de deferir e dormir bem. Do mau 

administrador continuam tratando os inúmeros estatutos de controle da 

moralidade administrativa (Lei de Improbidade Administrativa, Lei Geral de 
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Licitações etc.). A LINDB, no seu artigo 28, quer tutelar o administrador com 

incentivos positivos de inovação no trato da coisa pública181. 

 

No âmbito federal, com a regulamentação trazida pelo Decreto nº 9.830/2019, o 

compromisso de que trata o artigo 26 LINDB terá o seguinte conteúdo: 

Artigo 10. (...) 

§ 2º O compromisso: 

(...) 

III - preverá: 

a) as obrigações das partes; 

b) o prazo e o modo para seu cumprimento; 

c) a forma de fiscalização quanto a sua observância; 

d) os fundamentos de fato e de direito; 

e) a sua eficácia de título executivo extrajudicial; e 

f) as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. 

 

Nesse contexto, tem também destaque o instituto do negócio jurídico processual, 

inserido no artigo 190 do Código de Processo Civil de 2015, nos seguintes termos: 

Artigo 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, 

é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento 

para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, 

poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. 

Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das 

convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos 

casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que 

alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. 

 

Segundo anota Paulo Cesar Conrado, “o negócio jurídico processual não toma por 

objeto a prestação materialmente debatida na demanda, senão o procedimento a que se vincula 

o processo”182. Além disso, para ser qualificado como tal, o negócio jurídico processual deve 

ser realizado ou apresentado em processo judicial: 

 
181 O artigo 28 da LINDB – a cláusula geral do erro administrativo. Revista de Direito Administrativo, 

Rio de Janeiro, Edição Especial: Direito Público na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro 

– LINDB (Lei nº 13.655/2018), p. 203-224, nov. 2018. 
182 CONRADO, Paulo Cesar. Negócio jurídico processual em matéria tributária e as portarias PGFN 

33/2018 (artigo 38) e 360/2018 (alterada pela 515/2018). In: Inovações na cobrança do crédito tributário 
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Conquanto possível sua exteriorização em ambiente extrajudicial, a vontade 

convergente dos sujeitos de direito (Fisco e contribuinte, no plano tributário), 

só oficiará como negócio jurídico processual se o caso que os envolve for 

efetivamente judicializado, com a consequente submissão do instrumento que 

consolida essa vontade convergente à controle judicial183.  

 

Conforme observa Júlia Silva Araújo Carneiro, essas características do instituto não 

esvaziam a sua aplicação no âmbito das lides tributárias, já que nestas abundam conflitos 

envolvendo garantias e perícias, potencialmente solucionáveis pela via negocial184.  

Quanto à possibilidade de autocomposição em matéria tributária, Júlia Carneiro faz 

interessante constatação ao observar que, embora ainda cause espécie falar em autocomposição 

em matéria tributária, “a discussão sobre a transigibilidade de direitos pela Fazenda Pública e 

submissão de litígios a métodos alternativos de resolução de conflito se encontra avançada”185. 

A autora cita, a título de exemplo, os artigos 65 e 79 da Lei n. 8.666/93, assim como o artigo 

5º, §6º, da Lei 7.347/85 (ação civil pública) e, “na mesma lógica, o artigo 174 do CPC/15 prevê 

a criação de câmaras de mediação e conciliação pelos entes federativos”186. 

Em matéria de transação tributária, a União editou a Medida Provisória nº 899/2019, 

estabelecendo, em seu artigo 1º, “os requisitos e as condições para que a União e os devedores 

ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio, nos termos do artigo 171 da Lei 

nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”. A norma foi convertida na 

Lei Federal nº 13.988/2020, publicada no Diário Oficial da União de 14 de abril de 2020. O 

artigo 11 da lei contempla os benefícios que podem ser concedidos: 

Artigo 11. A transação poderá contemplar os seguintes benefícios: 

I - a concessão de descontos nas multas, nos juros de mora e nos encargos 

legais relativos a créditos a serem transacionados que sejam classificados 

como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, conforme critérios 

estabelecidos pela autoridade fazendária, nos termos do inciso V do caput do 

artigo 14 desta Lei; 

II - o oferecimento de prazos e formas de pagamento especiais, incluídos o 

diferimento e a moratória; e 

 
[livro eletrônico]. Juliana Furtado Costa Araújo e Paulo César Conrado, coordenação. São Paulo: 

Thomson Reuters Brasil, 2019. 6Mb; e-PUB. p. 191.  

183 Ibidem, p. 191. 
184 CARNEIRO, Júlia Silva Araújo. Possibilidade de negócio jurídico processual em matéria tributária: 

uma leitura da portaria PGFN 360/18.  In: Inovações na cobrança do crédito tributário [livro eletrônico]. 

Juliana Furtado Costa Araújo e Paulo César Conrado, coordenação. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 

2019. 6Mb; e-PUB. p. 208-209. 
185 Ibidem, p. 202. 
186 Ibidem, p. 202. 
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III - o oferecimento, a substituição ou a alienação de garantias e de 

constrições. 

 

Já o §2º do artigo 11 contém vedações em torno da matéria: 

§ 2º É vedada a transação que: 

I - reduza o montante principal do crédito, assim compreendido seu valor 

originário, excluídos os acréscimos de que trata o inciso I do caput deste 

artigo; 

II - implique redução superior a 50% (cinquenta por cento) do valor total dos 

créditos a serem transacionados; 

III - conceda prazo de quitação dos créditos superior a 84 (oitenta e quatro) 

meses; 

IV - envolva créditos não inscritos em dívida ativa da União, exceto aqueles 

sob responsabilidade da Procuradoria-Geral da União. 

 

O Governo do Estado de São Paulo, por sua vez, encaminhou em agosto de 2020 à 

Assembleia Legislativa o Projeto de Lei n° 529/2020, que estabelece medidas voltadas ao ajuste 

fiscal e ao equilíbrio das contas públicas e dá providências correlatas187 e prevê a instituição da 

transação na dívida ativa no Estado de São Paulo. Da exposição de motivos encaminhada ao 

Poder Legislativo consta o seguinte: 

O modelo ora proposto possui bastante similaridade com o instituto do "Offer 

in Compromise", praticado pelo InternalRevenue Service (IRS), dos Estados 

Unidos da América. Em suma, afasta-se do modelo que considera 

exclusivamente o interesse privado, sem qualquer análise casuística do perfil 

de cada devedor e, consequentemente, aproxima-se de diretriz alinhada à 

justiça fiscal, pautando o instituto sob o viés da conveniência e da ótica do 

interesse da arrecadação e do interesse público. Ressalta-se, inclusive, que a 

proposta decorre do amadurecimento de debates e estudos já objeto de outras 

proposições e encontra eco em recentes medidas já levadas a efeito no âmbito 

federal, por intermédio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

(...) 

Ao permitir a classificação dos créditos tributários a partir de critérios de 

recuperabilidade para fins de transação, a proposta também viabilizará que a 

Procuradoria Geral do Estado envide maiores esforços na racionalização da 

recuperação de ativos, concentrando tanto teses como esforços jurisdicionais 

nos casos em que efetivamente há chances de êxito em Juízo. Por 

consequência, a medida proporciona economia de recursos econômicos e 

humanos.  

De mais a mais, a medida insere a Procuradoria Geral do Estado em modelo 

de resolução de litígios já existente na União, em uma tentativa de uniformizar 

a cobrança sob o ponto de vista federativo, o que também é producente à 

 
187 Ficha informativa disponível na página da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no 

seguinte endereço: https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000332222. Acesso em: 16 set 2020. 
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arrecadação, na medida em que o contribuinte vê-se diante de um mesmo 

sistema de cobrança e de possibilidades de sua resolução188. 

 

Com tramitação rápida na Assembleia Legislativa, o projeto foi aprovado e em 16 de 

outubro de 2020 foi publicado no Diário Oficial o texto da Lei Estadual n° 17.293/2020.  

Conforme dispõe o artigo 43 da lei, a transação pode ocorrer por adesão, nas hipóteses 

em que o devedor ou a parte adversa aderir aos termos e condições estabelecidos em edital 

publicado pela Procuradoria Geral do Estado, ou por proposta individual, de iniciativa do 

devedor. A simples proposta, conforme artigo 44, não suspende a exigibilidade do crédito 

tributário e nem a execução fiscal da dívida que se pretende transacionar, embora as partes 

possam acordar que o processo seja suspenso, nos termos do artigo 313, II, do Código de 

Processo Civil.  

As transigências possíveis, segundo o artigo 46 da lei, podem se limitar às três hipóteses 

previstas em seus três incisos: 

Artigo 46 - Pelo ente público, a transação limita-se às seguintes transigências, 

vedada, em qualquer caso, a utilização de direitos, mesmo que líquidos, certos 

e exigíveis, como os de precatórios ou ordens de pagamento de pequeno valor 

para liquidação ou parcelamento do débito: 

I - descontos nas multas e nos juros de mora incidentes sobre débitos inscritos 

em dívida ativa, conforme critérios estabelecidos nos termos dos incisos V e 

VI do artigo 54; 

II - prazos e formas de pagamento especiais, incluídos o diferimento de 

pagamento, o parcelamento e a moratória; 

III - substituição ou a alienação de garantias e de constrições. 

 

O parcelamento do débito pode ser realizado em até 84 parcelas mensais, em se tratando 

de devedor em recuperação judicial ou extrajudicial e insolvência, e em até 60 parcelas nos 

demais casos189. Eventual desconto pode recair sobre a multa e os juros incidentes sobre débitos 

inscritos em dívida, mas não sobre o valor principal do imposto190. A redução a ser concedida 

não pode ser superior a 30% do valor dos débitos transacionados, conforme artigo 47, VI, do 

projeto de lei. Veda, ainda, o artigo 47, a transação que envolva devedor do ICMS que, nos 

últimos cinco anos, apresente inadimplemento de 50% ou mais de suas obrigações vencidas191. 

 
188 Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000332222. Acesso em: 16 set. 2020. 
189 Artigo 46, §2°, 1 e 2.  
190 Artigo 46, I, e artigo 47, V.  
191 Artigo 47, inciso IV. 
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A concessão benefícios dessa ordem no âmbito dos Estados da Federação é mais 

sensível do que no âmbito da União, ante a exigência de deliberação dos Estados e do Distrito 

Federal para a concessão isenções, incentivos e benefícios fiscais, nos termos do artigo 155, § 

2º, XII, “g”, da Constituição Federal, norma criada com o objetivo de evitar a chamada guerra 

fiscal. 

Luís Roberto Barroso e Marcus Vinícius Cardoso Barbosa, por outro lado, informam 

haver precedentes no STF afastando a violação Constituição, se o benefício não implicar a 

deslealdade federativa que a norma constitucional visa impedir: 

A noção do que se constitui ou não violação ao mandamento de se manter uma 

conduta amistosa entre os entes federativos, parece ter influenciado uma das 

únicas exceções encontradas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

de benefício fiscal de ICMS concedido sem prévia anuência dos demais 

Estados da Federação, que foi considerado constitucional. De fato, no 

julgamento da ADI 3421, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Tribunal 

validou isenção de ICMS para os serviços públicos de água, luz, telefone e 

gás devido pelas igrejas e templos de qualquer crença, a despeito da 

desoneração concedida pelo Estado do Paraná não ter sido precedida de 

autorização por parte dos demais Estados via CONFAZ. Em seu voto, o 

relator destacou que “[a] proibição de induzir-se benefício fiscal, sem o 

assentimento dos demais estados, tem como móvel evitar competição entre as 

unidades da federação e isso não acontece na espécie”. Ou seja, não se 

verificando a deslealdade federativa que a regra constitucional objetiva 

impedir, a ausência de prévia autorização pelos demais Estados não pode 

invalidar a livre manifestação da autonomia financeira de um ente. Essa 

decisão tem um elevadíssimo significado para a forma como se percebe o 

Federalismo Fiscal no Brasil e tem merecido elogios da doutrina192.  

 

A lei paulista, tal como promulgada, sem prévia submissão ao Conselho Nacional de 

Política Fazendária (CONFAZ), parece seguir esse entendimento, é dizer, a tentativa de solução 

consensual não caracterizaria meio de obter vantagem desleal na chamada “guerra fiscal”, 

portanto o pedido de autorização do CONFAZ seria desnecessário. Pode-se dizer, por outro 

lado, que a lei é compreendida pela concessão geral estabelecida pelo Convênio ICMS 

169/2017 do CONFAZ, cujo artigo 10 permite a celebração de transação “em casos 

excepcionais” e que não resulte em dispensa “do imposto devido”.  

O artigo 54 da lei paulista, em seu inciso V, ao que parece atende ao requisito da 

excepcionalidade de que trata o Convênio do CONFAZ, ao dispor que a Procuradoria Geral do 

Estado regulamentará a vinculação das transigências possíveis “ao grau de recuperabilidade das 

 
192 ARROSO, Luís Roberto; BARBOSA, Marcus Vinícius Cardoso. Direito Tributário e o Supremo 

Tribunal Federal: passado, presente e futuro. Universitas JUS, v. 27, n. 1, p. 1-20, 2016 
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dívidas objeto da transação, que levará em conta as garantias dos débitos ajuizados, depósitos 

judiciais existentes, a possibilidade de êxito da Fazenda na demanda, a idade da dívida, a 

capacidade de solvência do devedor e seu histórico de pagamentos e os custos da cobrança 

judicial”. 

O Estado do Piauí, por seu turno, no ano de 2018 tratou de obter a autorização específica 

do CONFAZ para firmar transação com devedores cujos débitos tributários tenham sido objeto 

de cobrança judicial até 31 de dezembro de 2017, prevendo a dispensa de os juros e multas, até 

o limite de 40% (quarenta por cento) do valor atualizado da execução, desde que o pagamento 

ocorra em até 30 dias da subscrição do acordo. A transação piauiense pode ainda contemplar o 

pagamento do débito em até 36 parcelas mensais, caso em que haverá dispensa de juros e multas 

até o limite de 30% do valor total atualizado da execução fiscal193.  

O Ceará, por outro lado, editou a Lei no 17.162/2019, prevendo a possibilidade de 

transação, sem mencionar a obtenção de autorização junto ao CONFAZ, nos seguintes termos: 

Artigo 5º A Procuradoria do Estado do Ceará poderá, na cobrança da dívida 

ativa, propor transação tributária por aderência, obedecidos aos seguintes 

parâmetros não cumulativos: 

I - parcelamento em até 84 (oitenta e quatro) meses de débitos inscritos em 

dívida ativa, valor da dívida, histórico fiscal do devedor, perspectiva de 

recuperabilidade, idade da dívida inscrita e capacidade econômica do 

interessado; 

II - concessão de descontos em créditos inscritos em dívida ativa que sejam 

classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, conforme 

critérios objetivos e desde que inexistam indícios de esvaziamento patrimonial 

fraudulento; 

III - a concessão de descontos em créditos inscritos em dívida ativa cujos 

valores não ultrapassem 20 (vinte) salários mínimos, considerado o insucesso 

de medidas extrajudiciais de cobrança. 

 

Em ambos os casos acima os entes federativos cuidaram para que a transação não 

implicasse em redução do valor do imposto. Por outro lado, o Estado do Ceará previu um 

número máximo de parcelas muito maior do autoriza o convênio geral (84, ao invés de 60), tal 

como fez São Paulo – que por sua vez, como já anotado, somente prevê o parcelamento em 84 

meses no caso de devedora em recuperação judicial.   

Seja como for, no que interessa nos limites deste trabalho, conclui-se ser adequado que 

sob o compromisso de pagar a pagar o imposto corrente e de quitar ou parcelar os débitos 

 
193 Convênio ICMS 113/2018, publicado no DOU de 07 nov. 2018.  
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pretéritos (e permanecer adimplente com os pagamentos das parcelas), beneficie-se o 

contribuinte que teve a inscrição estadual cassada por inadimplência fraudulenta do 

restabelecimento condicional da inscrição, com a previsão de recondução da inscrição estadual 

da empresa à situação de cassada, em caso de descumprimento. Para tanto, a promulgação da 

Lei Estadual n° 17.293/2020, na parte em que estabelece a transação em matéria tributária, 

significará a introdução de importante instrumento apto a contribuir para que o procedimento 

de cassação da inscrição estadual tenha esse desfecho.  
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7. CONCLUSÕES  

 

1. A medida de cassação da inscrição estadual do contribuinte de ICMS não se destina 

à cobrança do imposto, à diferença de diversas normas impeditivas das atividades das empresas 

inadimplentes que foram consideradas inconstitucionais, entre o início e meados do século 

passado.  

2. Antes, a medida constitui sanção por infração contra a ordem tributária, tendo assim 

lugar a sua aplicação no âmbito do Direito Administrativo Sancionador.  

3. Tal como nos diversos ramos do Direito em que há atividade fiscalizatória estatal 

(Ambiental, Consumidor, Infância e Juventude, etc.), a sanção aplicável no Direito Tributário 

não precisa necessariamente ser de natureza pecuniária. 

4. A cassação da inscrição estadual deve ser precedida de processo administrativo com 

a observância do devido processo legal. Deve também ser reservada para os casos graves de 

inadimplência fraudulenta, de forma a guardar correspondência com a gravidade da sanção que 

ela representa. Para observância desses requisitos, propõe-se: 

 

a) O encaminhamento de projeto de lei à Assembleia Legislativa alterando a Lei 

Estadual nº 6.374/1989, estabelecendo: 

 

a.1) que a cassação da inscrição estadual de contribuinte de ICMS 

deverá ser aplicada exclusivamente no interesse da fiscalização do 

imposto em questão, revogando-se as disposições em contrário, 

discriminando-as. 

a.2) que a cassação da inscrição estadual de contribuinte de ICMS por 

inadimplência fraudulenta deverá ser precedida da imposição de regime 

especial de que trata o artigo 20 da Lei Complementar Estadual n° 

1.320/2018, como forma de possibilitar ao contribuinte retornar à 

situação de conformidade. 

a.3) que a inscrição estadual cassada por inadimplência fraudulenta 

possa ser restabelecida de forma condicional, desde que o contribuinte 

adira ao compromisso de manter adimplente com o imposto corrente e 

quite ou parcele o débito pretérito, mantendo-se adimplente, sob pena 

de retomada imediata da sanção. 
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b) A modificação da Portaria CAT 95/2006, para que passe a prever a excepcional 

possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso sobre a decisão 

administrativa que cassar a inscrição estadual do contribuinte do ICMS, nos termos 

da Lei Estadual nº 10.177/1998, que regula o processo administrativo na 

Administração Pública Estadual. 
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