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1. Introdução
Tem-se dito que no Direito Tributário a responsabilidade por infrações é, salvo
previsão de lei, objetiva (CTN, art. 136), ou seja, dispensa a intenção do agente.
Este estudo tem a finalidade de demonstrar exatamente o equívoco desta posição,
utilizando-se de premissas constitucionais para resolver a matéria, concluindo que
a responsabilidade tributária por infrações no Direito Tributário é subjetiva.

2. A responsabilidade objetiva no CTN
Eis o que diz o CTN em seu art. 136:
"Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato."
Este é o principal argumento em favor daqueles que acreditam que a responsabilidade por infrações no Direito Tributário é objetiva. Vejamos corno a doutrina
tem interpretado esse dispositivo.
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Aliomar Baleeiro, com sua autoridade, depois de assinalar que a legislação tributária, de modo geral, leva em conta o dolo (explicita ou implicitamente) para punir o
contribuinte, e antes de dizer que a eqüidade mitiga este princípio, I asseverou: "A
infração fiscal é formal. O legislador, além de não indagar a intenção do agente, salvo
disposição de lei, também não se detém diante da natureza e extensão dos efeitos." 2
O renomado tributarista de São Paulo, Paulo de Barros Carvalho, também aceita
a tese da responsabilidade objetiva, ao dizer que ela pode ser mitigada pela legislação
tributária, afirmando, in verbis: " Ainda que o princípio geral, no campo das infrações
tributárias, seja o da responsabilidade objetiva, o legislador não está tolhido de criar
figuras típicas de infrações subjetivas." 3
Ressaltando o caráter excepcional do desprezo pela intenção do agente ao
comentar o art. 136 do CTN, Ives Gandra da Silva Martins observou que "o princípio
de ordem geral do art. 136 é, na verdade, um princípio excepcional. Quase sempre
a lei tributária determina a penalidade aplicável e a extensão da responsabilidade em
função da intenção do agente ... Assim sendo, o dispositivo acima é de aplicação
limitada, pois as leis em contrário, numerosas, tornam-no praticamente irrealizável
no direito tributário brasileiro. Em verdade, as infrações fiscais são quase sempre
subjetivas (culposas ou dolosas)." 4 É bom salientar que o autor não se insurge contra
o disposto no CTN, apenas diz que na prática ele é pouco utilizado. Mas a realidade
demonstra que esse pouco não é insignificante, pois vários julgados administrativos
usam e abusam da responsabilidade objetiva para infligir multas ou outros tipos de
penalidades.
Sacha Calmon Navarro Coêlho parece adotar uma posição intermediária, ou
seja, acha que as infrações à legislação tributária devem ser, em princípio, objetivas,
mas podem ser subjetivadas na medida que o caso concreto a exija. Assim, para este
autor, "duas disposições [arts. 112 e 136 do CTN] aparentemente conflitantes regulam a matéria, a nosso ver, com prudência e objetividade." 5 E conclui: "O que não
se pode, definitivamente, é querer aplicar ao ilícito fiscal o princípio da responsabilidade subjetiva (dolo e culpa) como regra, ao invés da responsabilidade objetiva,
com atenuações interpretativas.,,6

I
Na verdade. a jurisprudência do STF colacionada por este autor vale-se da eqüidade para poder
baixar multas exorbitantes, num dos casos, de 400%, sobre o valor do tributo devido. Entendemos
que tal fato representa violação ao princípio da proporcionalidade e nada tem a ver com o fato da
responsabilidade ser ou não objetiva.
2
BALEEIRO, Aliomar, Direito Tributário Brasileiro, 11 8 ed., Forense, 1999, p. 758. A atualizadora da obra de Baleeiro, Misabel de Abreu Machado Derzi, também admite a responsabilidade
objetiva no âmbito tributário (in BALEEIRO, Aliomar, op. cit., p. 761-762).
3 CARV ALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário, 13 ed., Saraiva, 2000, p. 503.
Bernardo Ribeiro de Moraes (Compêndio de Direito Tributário, 2" ed., Forense, Rio de Janeiro,
1994, v. lI, p. 545-546 in TRF, 4" Região, RT 762/440) tem idêntica posição, adotando a teoria
objetiva dos ilícitos administrativos tributários.
4
MARTINS, Ives Gandra da Silva, Da Sanção Tributária, 2" ed., Saraiva, 1998, p. 74-75.
5 Teoria e Prática das Multas Tributárias, 28 ed., Forense, 1998, p. 56.
6
Teoria e Prática das Multas Tributárias, p. 58. Parece ser também o entendimento de Ricardo
Lobo Torres (Curso de Direito Financeiro e Tributário, 7" ed., Renovar, 2(00).
8
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Last but not least, é com a opinião de Ruy Barbosa Nogueira que encerramos,
cuja elevada argúcia o consagrou como um de nossos maiores tributaristas. Para
ele a interpretação da matéria deve ser sistemática, conjugando os art. 112, III
com o art. 136 do CTN. Segue semelhante a Sacha Calmon, só que concluindo
pela inexistência da responsabilidade objetiva. São suas as seguintes palavras: "Ao
capitularem isoladamente o disposto no art. 136 do CTN, sem compreendê-lo, e
mais, omissivamente, por não o conjugarem com o disposto no item 111 do art.
112 acima transcrito, pensam que o art. 136 criou entre nós a responsabilidade
objetiva, o que veremos agora que não aconteceu.,,7 Deste modo, defende que o
dolo deve ser reservado para as infrações fiscais mais graves, sendo que para as
demais seria necessário apenas um dos graus da culpa, e finalmente conclui que
"de tudo isto decorre o princípio fundamental e universal, segundo o qual se não
houver dolo nem culpa, não existe infração da legislação tributária. Em outras
palavras, não existe, em nosso sistema, a arqueológica 'responsabilidade objetiva'
ou infração sem culpa." 8
Na verdade, Ruy Barbosa Nogueira sentiu a antinomia existente entre os art.
112 e 136 do CTN e entendeu, levando em conta o princípio estruturante do Estado
de Direito, que não poderia haver responsabilidade objetiva. Tamanha a sensibilidade
deste jurista que, interpretando tais normas em conformidade com a Constituição,
já que o Estado Democrático de Direito é diretriz política com uma carga material
vinculante, entendeu que não poderia subsistir a responsabilidade objetiva nesse
sistema político. Esta a antinomia também foi sentida por um outro jurista, Ricardo
Lobo Torres, para o qual: "O art. 112 lança dúvida sobre a natureza do ilícito fiscal,
criando dissonâncias com outros dispositivos do CTN, que só a martelo se eliminam.
Enquanto o art. 136 declara que a responsabilidade por infrações é objetiva, sendo
independente da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, o art. 112 diz exatamente o contrário, aderindo à teoria
subjetiva, no que aliás, não discrepa da boa doutrina." 9
Assim, pode-se notar que maioria da doutrina admite temperamentos à responsabilidade objetiva em matéria tributária punitiva, sendo que parte dela, em especial,
Ruy Barbosa Nogueira, argüi pela inexistência da responsabilidade objetiva no
Estado de Direito.

NOGUEIRA, Ruy Barbosa, Curso de Direito Tributário, 14" ed., Saraiva, 1995, p. 106.
Curso de Direito Tributário, 14" ed., p. 107.
9 TORRES, Ricardo Lobo, Normas de Interpretação e Integração do Direito Tributário, 3" ed.,
Renovar, 2000, p. 255. Ricardo Lobo Torres cita em nota de rodapé (op. cit., p. 255, nota 8) que
há mais autores que se filiam a teoria subjetiva: Cf. PACIELLO, G. "As Sanções do Direito
Tributário" . In: Sanções Tributárias, Caderno de Pesquisas Tributárias n° 4. São Paulo: Ed. Resenha
Tributária, 1979, p. 53; ASMSON, E. "Irtumsprobleme in Steuerstrafrecht". In: KOHLMANN, G.
(Ed.). Strafverfoldigung und Strafverteidigung im Steuerstrafrecht. Kõln: Dr. Otto Schmidt, 1983,
7

8

p.112.
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Na jurisprudência não são poucos os casos em que a intenção do agente é
irrelevante na hora da aplicação das penalidades. A lei, de modo geral, pode incluir
o elemento volitivo para a aplicação de penalidades, mas as poucas que o desprezam
são desumanas, medievais, incompatíveis com um Estado Democrático de Direito
que tem como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana e a proteção
da boa fé.
Vejamos alguns exemplos de como a jurisprudência entendia e continua entendendo, embora atualmente já em menor escala:
"No transporte de mercadorias, o desvio da rota legal permite que a Fazenda
Pública aplique a pena de perdimento do veículo e da carga transportada,
não impedindo a apreensão a eventual boa fé do transportador, ou da inexistência de dano pecuniário ao Erário, conforme interpretação do art. 136
do CTN." 10
"TRIBUTÁRIO. INFRAÇÃO ASCAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA DO ART. 136 DO CTN. APLICAÇÃO. INTENÇÃO DO
AGENTE OU RESPONSÁVEL.
- O art. 136 do Código Tributário Nacional determinou, expressamente,
que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
à legislação tributária independe da intenção do agente ou responsável, face
à sua natureza objetiva.
- Considera-se irrelevante a boa fé do contribuinte ao deixar de pagar o
tributo no seu vencimento.
- Apelação improvida." li
Na seara administrativa, o entendimento é pacífico, V.g.:
"IRPF - RENDIMENTOS CUJO IMPOSTO NÃO FOI RETIDO PELA
FONTE PAGADORA - RESPONSABILIDADE DO BENEACIÁRIO Aceitar que se exima o contribuinte de responsabilidade por não oferecer

TRF (4a Região), 4" T., v.u.,j. em 06.10.98, RT 762/439. "ICM - Auto de infração e imposição
de multa - Falta de documentação idônea no recebimento de mercadorias, conforme demonstrado
por prova pericial - Bens adquiridos de empresas inidôneas - Infração formal - Irrelevância,
portanto, da existência ou não de creditamento do valor imposto - Desnecessidade também, nos
termos do art. 136 do CTN, de se perquirir o elemento subjetivo do infrator ou as conseqüências
práticas do ato infracional - Hipótese, ademais, em que não negada a ocorrência dos fatos como
descritos, impossível ao infrator sustentar a irresponsabilidade pretextando desinformação a respeito
dos fornecedores com quem negociava há largo tempo e uma vez incidente o preceito do art. 23,
.. caput" , do RICM - Punição pecuniária mantida - Aplicação do art. 492, m, "a", do referido
Regulamento" (TiSP, RT 643/89, grifamos). Cf. também iTi LEX 135/106.
a
11 TRF (5" Região), 3 T., V.u., AC nO 08219/RN, ReI. Juiz José Maria Lucena, j. em 05.09.1996,
DJU 18.ro.1996, p. 79.508. Nesse sentido: TRF (5" Região) la T., AC n° 000016/PE, ReI. Juiz
Castro Meira, j. em 23.11.1989, DOE 24.02.1990, sem página de publicação.
10

214

rendimentos a tributação, sob o argumento de que a fonte pagadora rotulouos de isentos, é chancela r interpretação que leva ao absurdo de reconhecer
como válido o erro de direito. IRPF - MULTA DE OFÍCIO - Concretizada a hipótese legal de incidência da penalidade (declaração inexata, Lei
n° 9.430/96, art. 44, I) não cabe a autoridade lançadora senão cominá-la ao
contribuinte, em atenção ao princípio da responsabilidade objetiva inserto
no art. 136 do CTN. Recurso negado." 12
Assim, pela aplicação deste dispositivo, ainda se decreta, por exemplo, a perda
de bens que entraram irregularmente no país, mesmo que seu atual adquirente o
tenha adquirido de boa fé. Ignora-se que o contribuinte também possa cometer erros
ao lançar o tributo, esvaziando-se o respeito ao princípio da boa fé.
Felizmente, boa parte da jurisprudência vem entendendo, ao que parece, em
parte, escorada na doutrina de Ruy Barbosa Nogueira, que a responsabilidade objetiva não existe no CTN. Vejamos:

"(... ) 4 - Não obstante o artigo 136 do CTN dispor que a infração fiscal
é formal, este deve ser interpretado em harmonia com os artigos 112, inciso
1Il e 137, inciso Il do mesmo Código, de onde se conclui que este diploma
não alberga a responsabilidade objetiva (... }'3
"TRIBUTÁRIO. MERCADORIA ESTRANGEIRA. IMPORTAÇÃO IRREGULAR. AQUISIÇÃO. RESPONSABILIDADE. PENA DE PERDIMENTO. DECRETO 87.981/82 (RIPI), ARTIGO 365, I. CTN, ARTIGO
136.
I - O comerciante adquirente de mercadoria estrangeira no mercado interno
não pode suportar o ônus pela irregularidade da importação, se a aquela
aquisição deu-se com a regular emissão de nota fiscal pelo estabelecimento
importador, e não restou comprovado conluio do adquirente com a importadora, e nem mesmo qualquer indício de sua responsabilidade com aquela
a importação irregular.
2 - A legislação tributária não logrou adotar a responsabilidade objetiva,
conforme infere-se do dispositivo no artigo 136 c/c o art. 112, I/, IlI, do
CTN, pelo que à configuração da responsabilidade do contribuinte impõe-se
a demonstração de prova a balizá-la.

12 I" CC, 6" C., AC. 106-1 l.l 16, ReI. p/ Ac. Luiz Fernando de Oliveira Moraes, DOU 21.07.2000,
p. 7 apud Revista de Estudos Tributários, ano m, n° 15, setlout. 2000, Porto Alegre: Editora Síntese,

p. 111.
13 TRF (3" Região), 3" T., V.U., AC 91.03.002845-3/SP, ReI. Juíza Eva Regina, j. em 10.09.1997,
DJ08. 10. 1997, p. 83.135. "TRIBUTÁRIO. CONTRABANDO. VEÍCULO APREENDIDO. PENA
DE PERDIMENTO. Falta de prova da participação na ilicitude. Aplicação da SUM-138 TFR. A
responsabilidade por infrações à legislação tributária também comporta a consideração do elemento subjetivo (CTN, ART-J36 e ART-J37). Apelação e remessa "ex offício" improvidas (TRF,
4" Região, I" T., V.U., AMS 96.04.22805-6/RS, ReI. Juiz Gilson Dipp, j. em 25.06.1996, DJU

07.08.1996, p. 55.338, os grifos são nossos).
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34-

Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TRF/ la Região.
Provimento da apelação. Sentença reformada." 14

"EMBARGOS INFRINGENTES - TRIBUTÁRIO - SONEGAÇÃO HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA - MULTA FISCAL - FATOR
VOLITIVO A SER CONSIDERADO PARA A CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO FISCAL.
- A ocorrência da sonegação, corno prática de ilícito fiscal, pressupõe a
existência de dolo, hipótese que não restou em prova pericial. - Havendo
dúvida razoável da infração, desautoriza a aplicação pericial na verificação
de sanção administrativa.
- A responsabilidade objetiva (CTN, art. 136) não afasta a consideração
do fator volitivo, na tipificação da infração fiscal, à evidência de prova dos
autos, descaracterizando a infração fiscal questionada, interpretando-se a
norma da maneira mais benigna." 15
Nossa opinião é que a responsabilidade objetiva por infração à legislação fiscal
não só não existe e tem por base o próprio CTN, corno independe deste, na medida
que decorre, principalmente, da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1°, III), e do
princípio da boa fé, corolários do Estado de Direito, corno demonstraremos adiante.

3. A natureza das penalidades tributárias
A legislação tributária cria as obrigações principais e acessórias que devem ser
cumpridas pelo contribuinte. Toda a ação ou omissão contrária ao que estatuem estas
normas é considerada infração e enseja a aplicação de sanções.
Urge distinguir as relações propriamente tributárias com as punitivas (não-penais) tributárias. Paulo de Barros Carvalho, ao comentar a expressão "que não
constitua sanção por ato ilícito" do art. 3° do CTN, ressalta a diferença existente
entre as penalidades e o tributo, in verbis: "Foi oportuna a lembrança, urna vez que
os acontecimentos ilícitos vêm sempre atrelados a urna providência sancionatória
e, fixando o caráter lícito do evento, separa-se com nitidez, a relação jurídica do
tributo da relação jurídica atinente às penalidades exigidas pelo descumprimento
de deveres tributários." 16 Geraldo Ataliba, em obra clássica, considera "notável a

TRF (la Região), 4" T., V.u, AC 94.01.06941-7IMG, ReI Juiz Alexandre Vidigal, j. em
13.11.1998, DJU 26.02.1999, p. 433, grifamos. Nesse sentido: TRF (I" Região), 3" T., AMS
91.01.10589-2/DF, ReI Juiz Vicente Leal, j. em 30.05.1994, DJU 10.11.1994, p. 64.113; TRF (l"
Região), 3a T., AMS 89.01.09954-3/DF, ReI. Juiz Tourinho Neto, Relator p/ Acórdão Juiz Vicente
Leal, j. em 16.09.1991, DJU 21.11.1991, sem página de publicação; TRF W Região), la T., AMS
96.04.23439-0IRS, ReI. Juiz Fábio Rosa,j. em 16.12.1997, DJU 18.02.1998, p. 485.
15 TJDF, 28 C. Cível, EI na AC 1984289/94, ReI. Des. Dácio Vieira, j. em 07.12.1994, DJU
26.04.1995, p. 5.222, sem grifos no original.
16 CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário, 13 ed., Saraiva, 2000, p. 26,
grifamos. Ylves José de Miranda Guimarães (O Tributo: análise ontológica à luz do direito natural
e do direito positivo, Ed. Max Limonad, 1983, p. 54) pontifica: " ... supondo necessariamente o
14

8
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cláusula 'que não constitua sanção por ato ilícito' porque permite estremar o tributo
das multas." 17 E continua o mestre ressaltando que" dos fatos ilícitos nascem multas
e outras conseqüências punitivas, que não configuram tributo, por isso não integrando seu conceito, nem submetendo-se a seu regime jurídico." 18
Assim, uma coisa é a relação tributária em sentido estrito e outra a relação decorrente da aplicação de penalidades, a qual sempre resulta da prática de atos ilícitos.
Toda a vez que houver o descumprimento de um dever imposto por alguma
norma tributária, o sistema positivo impõe ao infrator uma pena. Esta é normalmente
pecuniária, ou seja, multa, mas podem ser utilizados outros tipos de penalidades
(v.g., a perda do bem em caso de descaminho), desde que observado o princípio da
adequação. 19
As sanções tributárias são constituídas basicamente por prestações pecuniárias,
ou seja, por multas. Com o advento do CTN (Lei 5.172/66) não vigora mais a
distinção existente no direito pretérito, entre multas punitivas e moratórias, sendo
que a multa, seja chamada de punitiva ou de moratória, sempre será uma pena. 20
Isto é pacífico. Veja a Súmula 565 do STF,21 a jurisprudência do TFR,22 do TJSp23
e o entendimento doutrinário,24 nesse sentido.

tributo o dever de ser adimplemento, em virtude de uma regra jurídica, um ato lícito, ato conforme
o Direito, a prática de ato ilícito, como ato a ele contrário, não pode dar lugar ao tributo."
17 ATALIBA, Geraldo, Hipótese de Incidência Tributária, 5" ed., 6" tir., Malheiros, 1997, p. 31.
18 Op. cit., p. 33, grifamos.
19 Derivado do princípio da proporcionalidade o princípio da adequação ou idoneidade dos meios
"traduz-se em uma exigência de que qualquer medida restritiva deve ser idônea à consecção da
finalidade perseguida, pois, se não for apta para tanto, há de ser considerada inconstitucional." "O
controle intrínseco da legiferação no que respeita à congruência na relação meio-fim restringe-se
à seguinte indagação: o meio escolhido contribui para a obtenção do resultado pretendido?" (Barros,
Suzana de Toledo, O Princípio da Proporcionalidade e o Controle das Leis Restritivas de Direitos
Fundamentais, Ed. Brasília Jurídica, 1996, p. 74). Portanto, multas que nada ajudam a recuperar o
crédito tributário, como são as de interdição de estabelecimento, são inconstitucionais por infringência deste princípio. Assim, as Súmulas 70, 323 e 547 do STF, inconscientemente aplicaram este
princípio.
20 "Tributário. ICM Denúncia espontânea. Inexigibilidade da multa de mora. O Código Tributário
Nacional não distingue entre multa punitiva e multa moratória; no respectivo sistema, a multa
moratória constitui penalidade de resultante de infração legal, sendo inexigível no caso de denúncia
espontânea, por força do artigo 138. Recurso Especial conhecido e provido" (STJ, 2" T., REsp n°
16.672, ReI. Min. Ari Pargendler, DJU 04.03.96) (grifamos).
21 Súmula 565: "A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito
habilitado em falência." Veja também o acórdão que acabou reconhecendo, no STF.
22 O extinto TFR já decidiu" Os sucessores são responsáveis pelos tributos devidos até a data do
ato, não pelas multas, penalidades personalizadas, que, por isso mesmo, devem ser retiradas do
patrimônio do infrator (CTN, arts. 132, 133, e 134, parágrafo único, e 137)" (REO 49.590-SP, ReI.
Min. Washinaton Bolivar Brito, DJU 24.10.1979, p. 7.964).
23 "( ... ) A multa moratória tem natureza de sanção pecuniária pelo inadimplemento de obrigação
fiscal, no caso, o pagamento do tributo no prazo correto" (Trecho do voto do ReI. Gonzaga
Franceschini na AC n° 273.739-2 - Limeira apud JTJ-LEX 188/84).
24 Navarro Coelho, Sacha Calmom, Teoria e Prática das Multas Tributárias, 2" ed., Forense, 1998,
págs. 75, 107-111; Deslandes, Rosenice. Denúncia Espontânea: Alcance e Efeitos no Direito
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"As sanções fiscais são sempre punitivas, uma vez assegurados a correção
monetária e os juros moratórios,"25 porque se estes indenizam a mora, qualquer
acréscimo tem evidente caráter punitivo.
Do exposto, concluímos que a natureza jurídica das multas tributárias tem caráter
punitivo, sancionador, de cunho repressivo e, ipso facto, são reguladas pelo Direito
Sancionador, mais precisamente pelo Direito Administrativo Sancionador. 26

4. O Direito Administrativo Sancionador Tributário
Ruy Barbosa Nogueira, discorrendo sobre as infrações tributárias diz qual é o
ramo do Direito que as rege, in verbis: "Portanto, todas as ações ou omissões
contrárias aos dispositivos das leis tributárias materiais ou formais caracterizadas
como infrações fiscais e punidas com sanções administrativas estão no campo do
Direito Administrativo Tributário Penal." 27 Seu pensamento é claro e preciso a
respeito do ramo que trata das penalidades. Direito Administrativo porque as penalidades são aplicadas pelos órgãos administrativos do Estado, mediante atividade
administrativa plenamente vinculada, através de seus agentes, com inegável caráter
cogente. 28 Destarte, não poderia mesmo estar sob outro regime jurídico que não o
administrativo. Tributário porque, apesar de não se confundir com o tributo, é da
infração à legislação tributária que surgem as sanções. E Penal porque inflige uma
pena, na maioria dos casos, a pecuniária. O termo penal não está aqui com o sentido
de direito criminal, mas sim sancionador, punitivo, por isso o seu uso, dada a sua
maior proximidade com a essência do Direito Sancionador.
Hoje, com os subsídios da doutrina espanhola 29 e da nacional mais recente 30
podemos afirmar que o ramo do Direito que regula a aplicação de penalidades
administrativas (não-penais) pelo Estado é o Direito Administrativo Sancionador.
Veja a sintonia desta idéia com a definição de Ruy, com a diferença, apenas nomi-

Tributário. Forense, 1997, p. 70; "( ... ) multa moratória... tem caráter de sanção pecuniária pelo
descumprimento da obrigação fiscal de pagamento do tributo no prazo fixado em lei" (Abrão,
Carlos Henrique e outros. Lei de Execução Fiscal comentada e anotada, 2" ed., RT, 1997, p. 303).
25 RTJ 80/105, grifamos.
26 RTJ 80/104: " ... todas as multas fiscais são de natureza administrativa penal."
27 NOGUEIRA, Ruy Barbosa, Curso de Direito Tributário, 14' ed., Saraiva, p. 194, grifamos.
28 Paulo de Barros Carvalho (Curso de Direito Tributário, p. 502) diz que" as infrações contidas
em leis tributárias, de caráter não-criminal, sujeitam-se aos princípios gerais do Direito Administrativo."
29 QUÍRos LOBO, Jorge M., Princípios de Derecho Sancionador, Granada: Editorial Colmares,
1996; GUERRA REGUERA, Manuel. Condonacion de sanciones tributarias y principios constitucionales, Madri: Marcial Pons, 1995. Ver também ampla bibliografia, não só espanhola, citada
por Fábio Medina Osório em seu Direito Administrativo Sancionador, RT, 2000, p. 420-426.
30 OSÓRIO, Fábio Medina, Direito Administrativo Sancionador. Ed. RT, 2000.
218

nativa, do uso da expressão Tributário Penal ao invés de Sancionador. Diríamos,
até, tributário sancionador.
O Direito Administrativo Sancionador é o conjunto de princípios que rege a
aplicação das sanções administrativas, e, destarte, está numa relação de gênero-espécie com o Direito Administrativo Tributário Penal de Ruy. "Diga-se que o Direito
Administrativo Sancionador pode incidir em campos distintos, v.g., ilícitos fiscais,
tributários, econômicos, de polícia, de trânsito, atentatórios à saúde pública, urbanismo, ordem pública, e qualquer campo que comporte uma atuação fiscalizadora e
repressiva do Estado." 31 Para nós, ele realmente incide, na medida em que há uma
sanção a ser aplicada caso o contribuinte não cumpra algum de seus deveres previstos
na legislação tributária.
Sendo a multa uma sanção por descumprimento de algum ato a que o contribuinte estava obrigado, é evidente seu caráter punitivo,32 ou seja, é clara sua intenção
de coibir determinados comportamentos aplicando-lhe alguma pena.
O caráter sancionador está presente em diversos ramos do Direito, por exemplo,
Direito de Trânsito, Direito Penal, Direito Tributário etc. 33 Como acentuou Sacha
Calmon Navarro Coêlho: "As sanções, vimos, são de diversas ordem: patrimoniais,
privativas de liberdade, de direitos, da vida. Estão presentes, a seu turno, em todos
os setores do Direito que, em essência, é uno, (ordo juris) ilusória a tese de que só
o Direito Penal sanciona." 34 Assim, v.g., o princípio da culpabilidade permeia todos
esses ramos, sendo que o motorista que estiver dirigindo sem habilitação, porque
sua carteira (com os documentos) foi roubada num semáforo, instantes antes da
autuação policial, não será punido administrativamente.
O importante é deixar consignado que há princípios que, apesar de desenvolvidos e comumentemente aplicados em detenninado ramo do Direito, e aqui falamos,
principalmente, do Penal, são típicos do Direito Punitivo, inclusive do Direito
Tributário, isso porque eles fazem parte de um direito mais geral, que engloba todos
esses ramos quando tratam de matéria punitiva São os princípios do Direito Sancionador. 35

31 OSÓRIO, Fábio Medina, Direito Administrativo Sancionador, p. 18, sem grifos no original.
32 "( ... ) 1. O descumprimento da legislação basta para que se confinne a penalidade, que tem
caráter punitivo e nãoressarcitório;" (TRF, 4' Região, I'T., AC 89.04. 19397-4/PR, ReI. Juiz Hadad
Vianna, ReI. pl acórdão Juiz Paim Falcão, j. em 06.08.1992, DJU 23.09.1992, p. 29.636).
33 Observe, porém, que não pode o direito administrativo sancionador, ao contrário do que ocorre
com o penal, infligir penas privativas de liberdade. "Este o verdadeiro limite dogmático que separa
direito penal de Direito Administrativo Sancionador" (OSÓRIO, Fábio Medina, Direito Administrativo Sancionador, p. 57, nota 3).
34 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro, Teoria e Prática das Multas Tributárias. 2' ed., Forense,
1998, p. 45-46, grifamos.
35 "Quanto a matéria alegável contra os atos administrativos sancionatórios, pode-se dizer que
envolve desde matéria constitucional, passando pela tipicidade do ilícito até aspectos fonnais não
obedecidos pela autoridade" (COÊLHO, Sacha Calmon Navarro, Teoria e Prática das Multas
Tributárias. 2' ed., Forense, 1998, p. 55). Cf. RTJ 74/140.
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Aliás, a principal diferença entre ambos os ramos (Penal e Administrativo
Sancionador, seja em que espécie for, V.g., tributária, trânsito, saúde etc.) é que o
Direito Administrativo Sancionador não pode infligir penas privativas de liberdade,
no que, evidentemente, difere do Pena1. 36 No mais são só semelhanças, mormente
pela aplicação dos princípios que regulam o direito punitivo. Exemplo disso é que
o Código tributário alemão, ao tratar dos atos tributários delituosos (não penais,
portanto), reza o seu § 369: "Para atos tributários delituosos aplicar-se-ão as leis
gerais de direito penal, se as normas penais das leis tributárias não dispuserem de
outra maneira." 37 Despiciendo frisar que as leis tributárias só podem dispor de modo
diverso aos princípios do Direito Penal, a medida em que isso não afronte nenhum
princípio constitucional, ou seja que os princípios pertençam ao Direito Penal,
mesmo tendo raízes constitucionais, não sejam princípios gerais de Direito Sancionador. Desta maneira, já decidiu o STF que às multas tributárias penais se aplicam
os princípios de direito pena1. 38
São os princípios do Direito Sancionador, bastante desenvolvidos pelo Direito
Penal, extensíveis, porque descendentes do mesmo tronco, ao Direito Tributário que
infligem penas (Direito Admistrativo-Tributário Sancionador), que regulam a disciplina jurídica das penalidades.

4. A função dos princípios no Ordenamento Jurídico
Princípios, como se sabe, são proposições diretoras de uma ciência, às quais
todo o desenvolvimento posterior desta deve estar subordinado. É a base, o fundamento de alguma coisa. Para nós, são as bases perante as quais o Ordenamento
Jurídico sancionador está edificado.
Mas é preciso ter em mente que não basta um apelo aos princípios. "Sob pena
de os princípios se transformarem em postulados de um discurso quase exclusivamente moral, é necessário introduzi-los na metódica jurídica para obtermos uma
concretização/aplicação rigorosa e eficaz das normas constitucionais." 39 É o que
pretendemos com este trabalho, ou seja, extrair dos princípios constitucionais o
fundamento da responsabilidade subjetiva no âmbito administrativo-tributário punitivo. Deste modo, dividiremos em duas partes os fundamentos constitucionais desta
tese: a primeira enfocará o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. l°,
111); e a segunda falará da boa fé, sempre com o objetivo de subjetivar a responsabilidade por infrações à legislação tributária.

OSÓRIO, Fábio Medina, Direito Administrativo Sancionador, p. 57, nota 3.
MARTINS, Ives Gandra da Silva, Da Sanção Tributária, 2" ed., Saraiva, 1998, p. 13, nota 20.
38 .. Distinguem-se dois tipos de multa fiscal [antes do atual CTN, a distinção não mais procede]:
as que punem infrações, como tais tipificadas em dispositivos legais ou regulamentares, e as que
sancionam apenas a mora do contribuinte. Às primeiras, segundo a doutrina, aplicam-se os princípios informativos do Direito PenaI... .. (RTJ 74/140).
39 Apresentação de J. J. Gomes Canotilho da obra de Ruy Samuel Espíndola, Conceito de Princípios Constitucionais, I" ed., 2" tir., RT, 1999, p. 15.
36

37
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Filiamo-nos a doutrina que prega que "os princípios têm positividade, vinculatividade, são normas, obrigam, têm eficácia positiva e negativa sobre comportamentos públicos ou privados bem como sobre interpretação e a aplicação de outras
normas, como as regras e outros princípios derivados de princípios de generalizações
mais abstratas. E tal caráter normativo não é predicado somente dos 'princípios
positivos de Direito', mas também, como já acentuado, dos 'princípios gerais de
direito'. Reconhece-se, destarte, a normatividade não só aos princípios que são,
expressa e explicitamente, contemplados no âmago da ordem jurídica, mas também
aos que, defluentes de seu sistema, são anunciados pela doutrina e descobertos no
ato de aplicar o Direito.,,40
Só não vê quem não quer: o pós-positivismo está mais presente do que nunca.
Os princípios sempre foram utilizados, quer pela doutrina 41 quer pela jurisprudência.
Os juristas da Comom Law dizem que a jurisprudência dá vida ao direito, mas não
param aí, vão além: sem jurisprudência não há direito! Não poderíamos deixar de
encarar a questão sob o ponto de vista pragmático, afinal, a jurisprudência é tanto
entendimento quanto a opinião (melhor seria dizer constatação!) de que os princípios
tem normatividade e aplicabilidade imediata, seja em maior ou menor grau, mas
têm! Diversos acórdãos, de diversas épocas, de todos os tribunais do país, invocaram
os princípios e os aplicaram, reconhecendo-lhes a normatividade que lhes é imanente.

5. O Estado de Direito e o Direito Sancionador

O Estado de Direito é, ao ver de Canotilho, um dos princípios constitucionalmente estruturantes,42 que são aqueles que "designam os princípios constitutivos do
'núcleo essencial da constituição', garantindo a esta uma determinada identidade e
estrutura.,,43
Mas o Estado de Direito não se define mais como sendo aquele que se submete
ao seu Ordenamento Jurídico. Não, esta visão formal não pode ser mais vista de
maneira solitária. Há novos elementos que o constituem e que não devem ser
descartados, pois se "a forma é importante (Estado de direito formal), ela não pode
ser uma cobertura acrítica de qualquer conteúdo. Na indagação deste conteúdo

40

ESPÍNDOLA, Ruy Samuel, Conceitos de Princípios Constitucionais. RT, 1999, p. 55.

41 Norberto Bobbio, Paulo Bonavides, J. J. Gomes Canotilho, Jorge Miranda, Eros Roberto Grau,
Ronald Dworkin, Cármem Lúcia Antunes Rocha, Geraldo Ataliba, Eduardo García de Enterría,
Juarez Freitas, Ricardo Lobo Torres, Celso Antônio Bandeira de Mello, Diogo de Moreira Figueiredo Neto, Carlos Ari Sundfeld, José Augusto Delgado, Miguel Reale, Willis Santiago Guerra Filho,
Robert Alexy, Konrad Hesse, Giorgio dei Vechio, Tércio Sampaio Ferraz, Rubens Limongi França,
Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Ruy Samuel Espíndola, v.g.
42 CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional, 6' ed., Almedina, 1996, p. 345. Também
chamados pela doutrina, segundo Canotilho (op. cit., p. 345), de determinações jurídico-constitucionais da estrutura do Estado, princípios estruturantes do Estado, princípios ordenadores, princípios
diretores, fundamento da ordem constitucional, estruturas fundamentais do Estado constitucional.
43 CANOTILHO, J. J. Gomes, ... , p. 345.
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(justiça, social idade, pessoa humana) se concentram hoje os esforços da teoria do
Estado de direito material e da teoria do Estado Social do direito." 44
"Contrariamente ao pensamento de muitos autores ... o Estado de direito não
deve conceber-se como um sistema fechado e fixo com valor próprio. Esta posição
só poderá conduzir a um Estado de direito entendido como um conjunto de artifícios
técnico-jurídicos, ou seja, à velha idéia do Estado de direito formal. Cada época tem
as suas experiências jurídicas, as suas exigências de justiça, os seus padrões de
juridicidade. Por isso, já se acentuou - e bem - que a história do Estado de direito
não deve ser compreendida como a 'história de um conceito', mas como uma história
enquadrada na 'história geral das idéias e das instituições' .,,45
Existem, hoje, dimensões estruturantes do princípio do Estado de Direito, e
"independentemente das densificações e concretizações que o princípio do Estado
de direito encontra implícita ou explicitamente no texto constitucional, é possível
sintetizar os pressupostos materiais subjacentes a este princípio da seguinte forma:
(1) juridicidade; (2) constitucionalidade; (3) direitos fundamentais.,,46 Um pouco
mais adiante, Canotilho, ao comentar o tópico 3 (direitos fundamentais), que trata
dos direito fundamentais, não deixa dúvidas que a CRP tem uma base antropológica
constitucionalmente estruturante do Estado de direito. 47 Vírgilio de Jesus Miranda
Carvalho também acha que umas das dimensões normativo-materiais fundamentais
da Constituição é a dignidade da pessoa humana. 48 Lição mais que válida para nosso
Ordenamento Jurídico, principalmente tendo em vista seu art. 1°, 111.
Pois bem, nosso Estado Democrático de Direito tem como um de seus fundamentos explícitos o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1°, 111)49 e
implícitos o princípio da boa fé. 5o
Por isso, mesmo que não tenha percebido que estava a fazer uma interpretação
conforme a Constituição (e com aspirações modernas do Estado de Direito, já que
"pena e Estado são conceitos intimamente relacionados entre si." 51, as palavras de

44 CANOTILHO, J. J. Gomes, .... p. 349. grifamos. Parece ser a lição de Régis Fernandes de
Oliveira (Receitas Públicas Originárias, Malheiros. p. 12).
45 CANOTILHO. J. J. Gomes, ...• p. 349. Pontes de Miranda ("Constituição e Interpretação." in
Antologia Luso-Brasileira de Direito Constitucional, Brasília Jurídica. 1992. p. 119) dizia que
"quando alguma Constituição ou alguma lei entra em vigor. o que mais importa do que feri-Ia é
interpretá-Ia conforme os princípios da civilização em que ela se tem de inserir e de ser aplicada.
O sistema jurídico está dentro da cultura do povo ... "
46 CANOTILHO. J. J. Gomes •...• p. 357.
47 Op. cit.. p. 362. "A pessoa humana tornou-se o epicentro do constitucionalismo brasileiro"
(AL VES. Cleber Francisco. O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, Renovar.
2001. p. 140).
48 CARVALHO. Vírgilio de Jesus Miranda. Os valores Constitucionais Fundamentais: esboço de
uma análise Q)r:iológico-normativa, Coimbra Editora, 1982, p. 10.
49 CR/88, art. l°: "A República Federativa do Brasil ... constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como fundamentos: ( ... ) III - a dignidade da pessoa humana.
50 RDA 184/134, RSTJ 25/399 e JSTJ e TRF-LEX 31/156.
51 BITENCOURT. Cezar Roberto, Erro Jurídico-Penal: culpabilidade. erro de tipo e erro de
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Ruy Barbosa Nogueira são precisas. Criticando a tese da responsabilidade objetiva,
deixou assentado que "punir alguém com base em 'infração objetiva' ou sem culpa
é impossível no Estado de Direito, porque isso foi prática só adotada ao tempo da
barbárie. Acentua Blumenstein, citando a doutrina, a legislação e acórdãos da Suprema Corte da Suíça, 'que o cometimento de uma infração de imposto que pressupõe
a culpa do autor é incontroverso na moderna literatura do Direito Tributário. A
qualificação da infração tributária como infração objetiva como era antes (BGE 36.1
S. 340) já foi abandonada (vgl. BGE 39.1 S. 401 ff). No mínimo é garantido ao
acusado o direito de provar a exclusão de culpa (vgl. ZG 75 Abs. 3, § 23 11 1).'" 52
Pois bem, assentado isso vamos pesquisar a influência que o princípio da
dignidade da pessoa humana (CF, art. 1°, I1I) e o da boa fé (também decorrente do
Estado de Direito) exercem sobre o Direito Administrativo Sancionador, mormente
quanto à culpabilidade, já que, como anota Tipke, "o Direito Tributário não vive
apenas do discurso do legislador ordinário (Dictum des Gesetzgebers), mas também
do discurso do constituinte, com a conseqüente vedação do 'Dictum contra Constitutionem' ." 53

6. A dignidade da pessoa humana como fundamento da responsabilidade
subjetiva por infrações à legislação tributária
Reza a nossa Constituição Federal em seu art. 1° que" A República Federativa
do Brasil ... constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
( ... ) III a dignidade da pessoa humana;"
Assim, nosso ordenamento tem como base a dignidade da pessoa humana, sendo
que é um princípio que informa todo o sistema jurídico, tendo implicações diretas
na questão da culpabilidade nas infrações tributárias.
A pessoa é fundamento e fim da sociedade e do Estado.
A Declaração Universal, em seu art. 1°, realça um aspecto imanente ao ser
humano: a razão e a consciência. Um dos aspectos porque não se pode ignorar a
subjetividade dos atos humanos é porque isso seria ignorar a razão e a consciência
do homem, seria considerá-lo coisa, uma res, um mero instrumento.
Mas o que é a dignidade da pessoa humana?
Jorge Miranda, nos fala um pouco sobre a dignidade, in verbis: "No reino dos
fins, tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se

proibição. RT, 1996, p. 17. Continua o autor: "O desenvolvimento do Estado está intimamente
ligado ao da pena. Bustos Ramirez e Hormazabal Malazée, em seu estudo Pena y Estado, assinalam
que a pena, para uma melhor compreensão, deve ser analisada levando em consideração o modelo
socioeconômico e a forma de Estado em que se desenvolve esse sistema sancionador" (Op. cit., p.
17). Por isso Ruy Barbosa Nogueira disse que no Estado de Direito não há lugar para pena sem
culpa, ou seja, responsabilidade objetiva, partiu de um substrato axiológico do Estado de Direito.
52 NOGUEIRA, Ruy Barbosa, Curso de Direito Tributário, 14" ed., p. 107.
53 TORRES, Ricardo Lobo, Normas de Integração e Interpretação do Direito Tributário, Renovar,
p.142.
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pôr em vez dela qualquer outro como equivalente; mas quando uma coisa está acima
de todo o preço e, portanto, não permite equivalente, então tem ela dignidade."54
Com isso quis dizer que a pessoa humana é valor que transcende pretensos interesses
coletivos, e com este pensamento o autor" afasta a idéia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual." 55
Assim, afasta-se o argumento, aceitando a tese da objetividade do ilícito fiscal, de
que" não faz sentido indagar se o contribuinte deixou de emitir uma fatura fiscal
por dolo ou culpa (negligência, imperícia ou imprudência). De qualquer modo, a lei
foi lesada. De resto, se se pudesse alegar que o contribuinte deixou de agir por
desconhecer a lei, por estar obnublado ou por ter-se dela esquecido, destruído estaria
todo o sistema de proteção jurídica da Fazenda pública."56
A dignidade da pessoa humana é um valor que transcende a eventual proteção
da Fazenda Pública, até porque, não basta alegar desconhecimento ou erro do teor
da lei, é necessário prová-lo, isso cumulado com o requisito da razoabilidade.
Inadmissíveis, a nosso ver, posições apriorísticas em favor do Erário. Se alguma
posição apriorística tiver que ser adotada, que se faça a favor da dignidade da pessoa
humana e da boa fé. Aliás, oportuno lembrar que" não há no mundo valor que supere
ao da pessoa humana, e, portanto, a primazia, num caso concreto, pelo valor coletivo
[não raras vezes errôneo e propositalmente confundido com o interesse do Estado,
da Fazenda Pública] não pode, nunca, sacrificar, ferir o valor da pessoa. A pessoa
é, assim, um minimun, o qual o Estado, ou qualquer outra instituição, ser, valor não
pode ultrapassar. É evidente que este minimun há de ser apurado em cada situação
que houver a colisão entre os diferentes interesses e em cada momento histórico. É,
pois, um conceito aberto, nunca fechado." 57

54 MIRANDA, Jorge, Manual de Direito Constitucional (tomo IV - Direitos Fundamentais). 2'
ed., Coimbra: Coimbra Editora, 1993, p. 169, nota 1. "A palavra DIGNIDADE tem origem
etimológica no termo latino dignitas, que significa 'respeitabilidade', 'prestígio', 'consideração',
'estima', 'nobreza', 'excelência', enfim, indica 'qualidade daquilo que é digno e merece respeito
ou reverência'. Esse termo freqüentemente é utilizado para indicar uma relação de superioridade
ou ascendência ... " (ALVES, Cleber Francisco, O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa
Humana, Renovar, 2001, p. 109, sem grifos no original).
55 MORAES, Alexandre, Direito Constitucional, Atlas, 1997, p. 41. "A proclamação do valor
distinto da pessoa humana terá como conseqüência lógica a afirmação de direitos específicos de
cada homem, o reconhecimento de que, na vida social, ele, homem, não se confunde com a vida
do Estado, além de provocar um 'deslocamento do Direito do plano do Estado para o plano do
indivíduo, em busca do necessário equilíbrio entre a liberdade e a autoridade" (SANTOS, Fernando
Ferreira dos, Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, Celso Bastos Editor, 1999,
p.20).
56 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. In: NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.), Comentários
ao Código Tributário Nacional, 2' ed., Forense, 1998, p. 329-330.
57 SANTOS, Fernando Ferreira dos, Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana,
p. 93. Essa posição é reconhecida pelo Supremo Tribunal Constitucional espanhol (SANTOS ... , op.
cit., p. 62). " ... o princípio da dignidade da pessoa humana reveste-se de caráter absoluto. Isso não
implica afirmar uma noção individualista da pessoa humana. Assim, muitas vezes o interesse
individual deve prevalecer o interesse coletivo. Todavia, mesmo quando deva prevalecer o interesse
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É bom ressaltar que" a dignidade da pessoa é um limite negativo a todas as leis
e a todo o Poder." 58
A doutrina, de modo geral, ao tratar da dignidade da pessoa humana, diz que o
homem é "um fim em si mesmo e, por isso, tem valor absoluto, não podendo, por
conseguinte, ser usado como instrumento para algo, e, justamente por isto, tem
dignidade, é pessoa," 59 afinal, como diz Kant, "o homem, e, duma maneira geral,
todo o ser racional, existe como fim em si mesmo, não só como meio para o uso
arbitrário desta ou daquela vontade." 60
José Afonso da Silva também nos lembra das lições Kantianas, in verbis: "a
filosofia kantiana mostra que o homem, como ser racional, existe como fim em si,
e não simplesmente como meio, enquanto os seres desprovidos de razão têm um
valor relativo e condicionado, o de meios, eis porque se lhes chamam coisas; 'ao
contrário, os seres racionais são chamados de pessoas, porque sua natureza já os
designa como fim em si, ou seja, como algo que não pode ser empregado simplesmente como meio e que, por conseguinte, limita na mesma proporção o nosso arbítrio,
por ser um objeto de respeito." ,61
"Esse princípio, ainda que seja de pouca densidade normativa, deve ter uma
proeminência absoluta, presidindo todo o trabalho de interpretação e implementação
efetiva das demais normas constitucionais e infraconstitucionais, podendo servir de
fundamento autônomo e bastante, por si só, para embasar decisões que reconhecem
a inconstitucionalidade de preceitos que venham a afrontá-lo." 62
Ao se proibir, pelo conteúdo do princípio em tela, que o homem seja tratado
como objeto, urge que não se descartem sua razão e consciência, sua subjetividade.
As pessoas não devem ser instrumentalizadas ou coisificadas nunca! Por isso o
Tribunal Constitucional português já decidiu que um dos fundamentos do princípio
nulla poena sine culpa é a dignidade da pessoa humana. 63 Este também foi o

coletivo, tal preferência só será legítima se tiver por horizonte - em última análise - uma
perspectiva humanista que considere como prioritário o valor de cada pessoa humana. Portanto,
isso implica em afirmar que o princípio da dignidade da pessoa humana é absoluto" (ALVES,
Cleber Francisco, O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, p. 178, nota 259).
58 CARVALHO, Vírgilio de Jesus Miranda. Os valores Constitucionais Fundamentais: esboço de
uma análise axiológico-normativa, p. 15. Jesus González Pérez, citado. por Cleber Francisco Alves
(O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, p. 164), enumera, exemplificadamente, algumas condutas que devem ser exigidas do Estado: .. não poderá promulgar normas, ditar
atos imperativos, emitir juízos, impor condições à atividade humana que, de qualquer forma,
suponham desconhecimento, atentado ou menoscabo da dignidade da pessoa."
59 SANTOS, Fernando Ferreira dos, op. cit., p. 107.
60 KANT, Immanuel, Fundamentação da Metafísica dos Costumes. p. 68 apud SANTOS, Fernando Ferreira dos, op. cit., p. 92.
61 "A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia", in RDA 212/89-94. Apud
ALVES, Cleber Francisco. O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, p. 3, nota
3.
62 ALVES, Cleber Francisco, O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, p.
176-177.
63 Assim, acórdão n° 426/91 do Tribunal Constitucional, de 6 de Novembro de 1991, in Diário
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fundamento do voto-vogal, no HC n° 11.231IMA, do Min. Fontes de Alencar, onde,
por unanimidade de votos, se declarou a inconstitucionalidade da responsabilidade
objetiva por atentar contra a República e os princípios do direito penal. Depois de
exaltar a dignidade da pessoa humana como fundamento do estado democrático de
direito, ressaltou o Exmo. Min., in verbis: "Creio que esse art. r da Constituição
do Brasil repele a responsabilidade objetiva... Ora, à luz daquele suporte do estado
democrático de direito em que se constitui a República Federativa do Brasil, ou
seja, a dignidade da pessoa humana, é que acompanho o voto do eminente Ministro-Relator." 64
Vemos que a responsabilidade subjetiva no ramo drasticamente sancionador
(penas privativas de liberdade), como o penal, é abolida pela dignidade da pessoa.
Pensamos que assim se passa na seara administrativa, já que, como visto, não há
diferença ontológica entre ambas as searas punitivas. Sendo ambos os ramos espécies
do Direito Sancionador ou Punitivo, as características aplicáveis ao gênero são
comuns às espécies. E é exatamente isso que fazemos questão de destacar: o princípio
da culpabilidade é imanente ao direito sancionador, não é ele exclusivo do Direito
Penal porque é princípio de direito sancionador. Logo, a dispensa da multa se impõe
nos casos em que ficar comprovado a falta de culpa do contribuinte (v.g., acidente
com o funcionário que iria realizar o pagamento; roubo, perda e deterioração dos
documentos fiscais; falta de liquidez por algum Fato do príncipe etc.), identicamente
ao que ocorre no Direito Penal pela aplicação do nulla poena sine lege.

7. A boa fé como fundamento da responsabilidade subjetiva

Apesar de ser suficiente, não somente a dignidade da pessoa humana impõe a
subjetividade por infrações à legislação tributária, mas também o princípio da boa
fé traz idênticos resultados nesta seara.
" As normas do CTN sobre a interpretação do Direito Tributário são insuficientes
porque o intérprete deve recorrer também aos princípios gerais do Direito, escritos
ou não, e aos princípios constitucionais explícitos ou implícitos ... Exercem considerável influência sobre a interpretação do Direito Tributário os princípios da boa
fé, da igualdade ..."65
Os princípios gerais de direito são, antes de pertencerem a este ou a aquele ramo
do Direito (v.g., Tributário ou Direito Público), os contemplados e aplicados a todo
o Ordenamento Jurídico. Assim, os princípios gerais de direito são aplicáveis a
qualquer ramo do Direito, inclusive o tributário em matéria punitiva.

da República, 2" série, n° 78, de 2 de Abril de 1992, pág. 3112 (24) apud MIRANDA, Jorge, Manual
de Direito Constituciollal (tomo IV - Direitos Fundamentais), 2" ed., Coimbra Editora, 1993, p.
170.
64 STJ, 6" T., V.U., HC 11.231IMA, ReI. Min. Hamilton Carvalhido, j. em 03.08.2000, DJU
13.11.2000, p. 158, sem grifos no original.
65 TORRES, Ricardo Lobo, Normas de IlIterpretação e Integração do Direito Tributário. 3" ed.,
p.55-57.
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Pois bem, o princípio da boa fé é, sem sombra de dúvida, princípio geral de
direito. Os tribunais não se cansam de se pronunciar a respeito,66 dizendo, inclusive,
que se trata de princípio decorrente do Estado Democrático de Direito:
"( ... ) Na avaliação da nulidade do ato administrativo é necessário temperar
a rigidez do princípio da legalidade, para que ele se coloque em harmonia
com os princípios da estabilidade das relações jurídicas, da boa fé e outros
valores essenciais à perpetuação do estado de direito ( ... ),,67
Mas o que é um princípio? E o que é boa fé? Princípio é "o conjunto das
proposições diretoras, características, às quais todo o desenvolvimento seguinte deve
estar subordinado." 68 Logo, todo o Ordenamento Jurídico, compreendido aí o Direito
Tributário punitivo, deve subordinar-se aos princípios gerais de direito, incluindo-se
nestes o princípio da boa fé. "Giorgio Del Vecchio explica que 'a harmonia das
diversas partes componentes do sistema deve ser experimentada e confirmada a cada
instante, aproximando-se as regras particulares entre si e relacionando-as com os
princípios gerais a que se prendem. Só assim poderá o jurista compreender o espírito
do sistema e observá-lo em suas aplicações particulares, evitando os erros que se
produziriam se ele se contentasse em considerar, por um modo geral, apenas esta
ou aquela regra em si mesma." 69 É justamente para evitar leitura isolada da norma
contida no art. 136 que abrimos mais este tópico. A boa fé é um princípio implícito
em nosso sistema constitucional, decorrente do Estado de Direito, e, portanto, o
intérprete deve se abeberar de seu conteúdo e compatibilizá-lo com o sistema, o
todo, para só então extrair o significado, a norma.
Boa fé pode ser definida, negativamente, como ausência de malícia, de dolo,
de fraude, de engodo, de ardil, ou seja, é a falta de animus nocendi. É o "estado de
espírito em que a pessoa ao praticar ato comissivo ou omissivo, está convicta de que
age de conformidade com a lei." 70 Segundo o dicionário Aurélio, a boa fé é: "( ... )
1. Certeza de agir com o amparo da lei, ou sem ofensa a ela. 2. Ausência de intenção
dolosa ( ... ).,,71 Mas falta de intenção de prejudicar quem? Obviamente o Erário.

66 Só para exemplificar: TJPR, " ... princípios do pacta sunt servanda e da boa fé que devem reger
qualquer relação jurídica... " (RT 6611139); TACiv-SP, " ... 0 interesse geral, representado pelo
anseio de infundir segurança aos negócio jurídicos, impõe que se reforce o princípio da publicidade
e se prestigia a boa fé, que é o elemento que infonna. estrutura e vivifica todas as relações sobre
o qual repousa nosso Direito... " (JTACSP-LEX 158/108, grifamos); TJSP, " ... Ora. o similar não
aproveita ao apelante, porque o princípio da boa fé, que deve prevalecer, sempre, nas relações
jurídicas, se sustenta no pólo oposto, no caso presente ... " (lTJ LEX 134/189). Prestigiando e
aplicando o princípio em tela ver também JTJ-LEX 130/376 e RT 672/128.
67 STJ, l' T., V.u., REsp 6.5181RJ, ReI. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 19.08.1991 in
RDA 184/134, RSTJ 25/399 e JSTJ e TRFs-LEX 311156, grifamos.
68 NOGUEIRA, Ruy Barbosa, Curso de Direito Tributário, 14" ed., p. 39.
69 NOGUEIRA, Ruy Barbosa, Curso de Direito Tributário, 14' ed., p. 102.
70 DINIZ, Maria Helena, Dicionário Jurídico, Saraiva, 1998, voI. 1, p. 422, verbete: boa fé.
71 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio Eletrônico. Versão 3.0novembro de 1999 - Editora Nova Fronteira, verbete boa fé.
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Por isso achamos que o erro,72 desde que invencível, e a ignorância devem ser
levados em consideração para relevar as penalidades tributárias. Não concordamos
com o entendimento que o erro e/ou a ignorância não podem excluir a aplicação das
penalidades tributárias, porque isso seria fazer tabua rasa do princípio da boa fé.
Não se pode ignorar, desprezar um princípio de magnitude constitucional (Estado
de Direito) como o da boa fé só porque existe disposição veiculada com força de lei
complementar (CTN, art. 136). Nosso ordenamento é escalonado, a norma superior
dá validade à inferior! Se a norma constitucional tutela um valor, não há como as
infraconstitucionais fazerem o contrário, sob pena de inconstitucionalidade.
Mas o CTN não é tão incoerente como poderia parecer a primeira vista, com a
leitura isolada do art. 136. Há passagens que prestigiam a boa fé do contribuinte,
em disposição meramente declaratória, um lembrete ao intérprete menos avisado: é
o parágrafo único, art. 100. 73
Acentua este dispositivo que a observância das normas referidas nele exclui a
imposição de penalidades. Por que? Simplesmente porque quando se observam as
normas previstas neste artigo, não importa se elas são ou não legais, ou seja, não
precisa haver compatibilidade entre essas "normas complementares da lei" e a
legislação instituidora do tributo, há presunção de boa fé por parte do sujeito passivo
e/ou a proibição do benefício do Fisco (com a cobrança das multas) pelo seu próprio
erro, em afinidade, assim, com o princípio geral de direito de que a ninguém será
admitido obter vantagem às custas de sua própria "torpeza.,,74
Note que o parágrafo único do artigo 100 do CTN pressupõe, por parte do
legislador, a incorreta aplicação das leis, porque qual seria a sua utilidade se o
Estado cumprisse corretamente (no sentido de sintonia com a legislação superior) a
legislação tributária? Nenhuma! Se os atos e julgamentos que tivessem efeitos
normativos e as práticas reiteradas das autoridades administrativas acompanhassem
a lei, e, ainda, tudo isso fosse observado pelo contribuinte, não haveria como infligir
penalidades a ninguém.
Entretanto, acreditamos que se os órgãos administrativos podem errar na aplicação da legislação tributária, com a conseqüente exclusão das penalidades, caso o
contribuinte siga tal orientação; o fundamento de tal previsão está no caráter humano
da aplicação do Direito. Errare humanun est! O legislador reconhece que o Direito

72 "TRIBUTÁRIO. RETIRADA DE 'CONTAINER' CARREGADO E TIDO COMO VAZIO.
APREENSÃO. PENA DE PERDIMENTO.
A responsabilidade .objetiva a que se refere o ART-I36 do CTN-66 não tem o alcance de enquadrar
situações em que a conduta do agente desvia-se do padrão por equivocada percepção da realidade,
de modo involuntário, pois nesse caso não se cogita da intenção" (TRF, 4" Região, la T., v.u., REO
96.04.60806-IIRS, ReI. Juiz Gilson Dipp, j. em 05/08/1997 DJU 01110/1997, p. 80.644).
73 Obviamente esse caráter declaratório só ocorre com a dispensa de penalidades, no mais é puro
beneplácito legislativo.
74 NOGUEIRA, Ruy Barbosa, Curso de Direito Tributário, 14" ed., p. 60: uÉ o princípio nemo
potest venire contra factum proprium. Se a própria administração baixa os atos normativos, adota
uma prática reiterada ou subscreve com outro fisco um convênio, não pode punir ou onerar alguém
por ter seguido as instruções ou orientação, ainda que o fisco as venha repudiar."
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não é simplesmente a aplicação infalível e automática das normas, o erro é inerente
à condição do ser humano.
Para nós, tanto o Fisco quanto o contribuinte podem errar e em ambos os casos
deve haver, pela aplicação do princípio da isonomia, a dispensa da penalidade. A
isonomia é uma das bases de nosso ordenamento, por isso, reiteramos, não podemos
concordar com os que dizem que não se admite o instituto do erro no Direito
Tributário. Sobre a aplicação do princípio da isonomia, diz Ferreira Filho: "Na
verdade, o princípio da igualdade é uma limitação ao legislador e uma regra de
interpretação. (... ) É também um princípio de interpretação. O juiz deverá dar sempre
à lei o entendimento que não crie privilégios, de espécie alguma. E, como o juiz,
assim deverá proceder todo aquele que aplicar uma lei." 75
Se o Fisco pode errar porque não o pode também o contribuinte? E mais, em
que ponto a ilegal aplicação da legislação tributária pelo Fisco se diferencia da sua
não aplicação por ignorância ou outro motivo qualquer pelo contribuinte?
Se na aplicação da norma tributária (já que todas as situações tratadas no art.
100 são aplicações, mesmo abstratas, como são os atos normativos, da lei tributária)
é reconhecida ao fisco a possibilidade de errar, também deve-se reconhecer tal direito
ao contribuinte, desde que não esteja presente a má fé. O imperativo constitucional
da isonomia impõe tal exegese!
Geraldo Ataliba abordou com precisão o tema da igualdade no direito sancionador, in verbis: "A isonomia opera, ante o jus puniendi do Estado, não só perante
a legislação penal - que não pode discriminar, também em matéria punitiva como, também, diante da sua aplicação procedida pelo Poder Judiciário, seja qual
for a matéria da norma cuja aplicação jurisdicional se postula." 76
Comezinho que em matéria de isonomia o fator de discrímen adotado é o ponto
nevrálgico do instituto, assim "critério justo é o que se valida juridicamente por
atentar a uma condição singular e intrínseca do fator eleito e por guardar estreita
lógica, direta e objetiva correspondência com o interesse juridicamente protegido
em cumprimento à finalidade posta no sistema.',77
Pois bem, o interesse protegido pelo parágrafo único do art. 100 do CTN é a
boa fé do contribuinte. Sem ela não teria sentido algum a exclusão das penalidades.
E é observando a boa fé que dizemos que deve o juiz ou quem aplique a lei relevar
as penalidades se estiver caracterizada a boa fé.
Isso não significa que devemos deixar que haja" esperteza" por parte do contribuinte, pelo que é necessário averiguar se não houve reincidência ou má fé, o que
deve ser analisado caso a caso. Algumas vezes a boa fé decorrerá do próprio ato do
contribuinte, v.g., "adquiriu a mercadoria estrangeira no mercado interno, de comer-

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves, Curso de Direito Constitucional, Saraiva, 1993, p.
242.
76 República e Constituição, 2' ed., Malheiros, 1998, p. 160. Achamos, porém, que a autoridade
administrativa também pode (e deve!) aplicar a isonomia.
77 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O Princípio Constitucional da Igualdade. Belo Horizonte:
Lê, 1990, p. 47, grifamos.
75
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ciante estabelecido, mediante nota fiscal. O comprador de merc,adoria exposta em
loja sujeita à fiscalização não pode ser obrigado a investigar o modo como ela entrou
no país,"78 outras vezes deverá prová-la, e.g., alega que não está com a documentação
fiscal da mercadoria porque ela foi retida por agentes fiscais. 79
Ruy Barbosa Nogueira cita a opinião de Ricardo Lobo Torres, para quem quando
houver boa fé do contribuinte não poderá haver apenamento. 80
Em suma, a boa fé do contribuinte, desde que razoável, por ser princípio geral
do direito que decorre do Estado de Direito, elide as penalidades por infração à
legislação tributária.

8. O princípio da culpabilidade no Direito Sancionador

O Estado utiliza a pena para proteger de eventuais lesões determinados bens
jurídicos, no caso, a arrecadação tributária ... Pena e Estado são conceitos intimamente relacionados entre si." 81
O princípio da culpabilidade é um dos princípios que informam o Direito
Administrativo Sancionador. 82
Certo que no Direito Penal não se discute a existência deste princípio, mas
.. ficaria o princípio da culpabilidade adstrito, na produção de seus efeitos e reflexos,

78 STJ, I' T., REsp 79.764/DF, ReI. Min. Demócrito Reinaldo, ReI. p/ Acórdão Min. Humberto
Gomes de Barros, j. em 20.05.1996, DJU 17.06.1996, p. 21.452. Deverá o contribuinte mostrar a
nota fiscal para provar sua regular aquisição.
79 Foi o que aconteceu no REsp 117.301/RS (2' T., ReI. Min. Eliana Calmon,j. em 07.11.2000,
DJU 04.12.2000, p. 57), onde o STJ não conheceu do recurso porque TJRS cerceou a defesa do
executado, não o deixando provar que a documentação tinha efetivamente sido retida por agentes
do Fisco
80 NOGUEIRA ... , op. cit., p. 107.
81 BITENCOURT, Cezar Roberto, Erro Jurídico-Penal: culpabilidade, erro de tipo e erro de
proibição. RT, 1996, p. 17. Continua o autor: "O desenvolvimento do Estado está intimamente
ligado ao da pena. Bustos Ramirez e Hormazabal Malazée, em seu estudo Pena y Estado, assinalam
que a pena, para uma melhor compreensão, deve ser analisada levando em consideração o modelo
socioeconômico e a forma de Estado em que se desenvolve esse sistema sancionador" (Op. cit., p.
17). Por isso Ruy Barbosa Nogueira disse que no Estado de Direito não há lugar para pena sem
culpa, ou seja, responsabilidade objetiva.
82 " Princípio básico, em matéria de responsabilidade do agente perante o Direito Administrativo
Sancionatório, é a culpabilidade, verdadeiro pressuposto de responsabilidade das pessoas físicas."
(OSÓRIO, Fábio ... , op. cit., p. 312). Alejandro Nieto, citado por Fábio Medina Osório (op. cit., p.
116, nota 55), relata que na Espanha é praticamente pacífica a exigência de culpabilidade nas
infrações administrativas, e isso, segundo ele, vem ocorrendo desde 1983, com farta jurisprudência
do Tribunal Supremo e do Tribunal Constitucional. Somos contra a importação de conceitos, os
famosos estrangeirismos, mas ressalte que a Constituição da Espanha e a Portuguesa foram as que
embasaram a feitura da nossa, tendo fundamental influência na previsão constitucional da dignidade
da pessoa humana. E é por isso que as usaremos, porque elas derivam de iguais dispositivos
constitucionais aos previstos em nossa Carta, aliado ao repúdio de todas as Constituições contra o
arbítrio.
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ao campo penal? Parece-me evidente que não. E isso porque tal princípio não tem
natureza essencialmente penal, mas sim constitucional. É um princípio constitucional
genérico, que limita o poder punitivo do Estado." 83
Somente aquilo que depende da vontade do homem pode ser reprovável; não
há como se punir alguém que não sabia o que estava fazendo ou sabendo não podia
se comportar de modo diverso. A finalidade repressiva da pena existe para educar
a todos e o infrator, ora, como educar alguém que não sabia que estava infringindo
a legislação tributária ou se sabia, não podia se comportar de modo diverso por não
ser exigível pela inevitabilidade da situação?
A função da pena é proteger um bem jurídico, para nós, a arrecadação do Estado.
Não se protege a arrecadação sancionando quem não teve, ao menos, culpa. Defender
o contrário é violar o princípio da dignidade da pessoa humana, porque trata o homem
como meio para "dar o exemplo," o instrumentaliza, o coisifica.
"Culpabilidade derivou da palavra culpa. Culpa tem significado axiológico
negativo. Quando se diz que alguém é culpado por alguma coisa isso significa que
foi feito algo axiologicamente negativo. Coliga-se com a idéia de culpa, quase que
de modo implacável, a idéia de reprovação, de censura."84
E a conseqüência da exigência da culpabilidade é a de que é imprescindível a
existência do dolo ou da culpa nas infrações administrativas, é a exclusão da
responsabilidade objetiva. 85
Rodrigues Alckmin, em voto no STF, sentindo que toda a pena não pode
prescindir do elemento subjetivo, deixou assentado que "na verdade, a multa decorrente de recolhimento tardio de tributos (etiologia moratória) exige mais que a mera
atividade omissiva do contribuinte, sendo indispensável a concorrencia, com o
pecado, de um elemento subjetivo - culpa ou dolo - que, o mais das vezes, é o
estímulo da sua dosimetria dentro dos limites legais, e, de outras, até para a excepcional abolitio ou mitigatio poena. Esse caráter de pena resultante da conduta ... ,,86
Recentemente o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado, em vários acórdãos, que a pena, por sua própria condição, não pode prescindir do elemento subjetivo. Vejamos:
"TRIBUTÁRIO - PENA DE PERDIMENTO - MERCADORIA ADQUIRIDA DE COMERCIANTE ESTABELECIDO - BOA FÉ.
A pena de perdimento não alcança quem adquiriu a mercadoria estrangeira,
no mercado interno, de comerciante estabelecido, mediante nota fiscal. O
comprador de mercadoria exposta em loja sujeita à fiscalização, não pode
ser obrigado a investigar o modo como ela entrou no país. A pena de

83 OSÓRIO, Fábio Medina, Direito Administrativo Sancionador, p. 314-315.
84 GOMES, Luiz Flávio, Erro de Tipo e Erro de Proibição, 3" ed., RT, 1996, p. 29.
85 Alejandro Nieto (Dereeho Administrativo Sancionador, 2' ed., p. 344-345 apud OSÓRIO ... , op.
eit., p. 317, nota 10), depois de concordar que o dolo e a culpa são corolários da culpabilidade na
seara sancionatória, cita decisões do Tribunal Constitucional espanhol nesse sentido.
86 RTJ 74/378-379, sem grifos no original.
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perdimento - até por ser pena nem desprezar a boa fé." 87

não pode abstrair o elemento subjetivo

E, no Recurso Especial n° 79.764/DF, o Min. Milton Luiz Pereira, depois de
salientar que a pena de perdimento era uma sanção administrativa,88 critica que esta
sanção seja oposta a terceiros de boa fé, in verbis: "Sem dúvidas, sustentações
cristalizadoras de responsabilidade objetiva, que merece ser repudiada no plano
das imposições sancionatórias." 89 O Min. Garcia Vieira, no REsp n° 51.267/SP, em
seu voto, concordou com a tese do acórdão do TJSP, hostilizado pelo REsp, que
defendia "que a análise da culpa somente cabe para uma solução quanto à multa,
aplicada pelo fisco ao fundamento de prática de infração à lei,,,9o deixando claro
que só nas multas haveria que se discutir a respeito da culpabilidade.
Assim, a jurisprudência também reconhece a necessidade do elemento subjetivo, para que possa se irrogar a alguém qualquer sanção, mesmo que esta seja
administrativa, como o são as multas e as penas de perdimento. Isso porque ela
inconscientemente percebeu que a culpabilidade é principio do ramo do Direito
Sancionador, que engloba as penalidades que estão submetidas a regime administrativo e não somente as penalidades infligidas pelo Direito Penal.
Mas outra questão se impõe: se ninguém nega a necessidade da culpabilidade
para punir a pessoa humana, o que dizer da pessoa jurídica? Em outras palavras, o
princípio da culpabilidade se aplica a pessoas jurídicas?
Sabemos que a culpabilidade no direito administrativo sancionador não é exatamente igual ao que se aplica na seara penal. Essa transposição de conceitos seria
teoricamente muito confortável mas seu primeiro problema é justamente a sua
aplicação a pessoas jurídicas. Estas, como ficção jurídica, não possuem consciência,
não podem querer, quem pode são os seus administradores ou prepostos. Assim, é
teórica e praticamente impossível transplantar tout court a culpabilidade para a área
administrativa sancionatória quando se tratar de pessoas jurídicas. 91

87 STJ, I" T., REsp 79.764/DF, ReI. Min. Demócrito Reinaldo, ReI. p/ Acórdão Min. Humberto
Gomes de Barros, j. em 20.05.1996, DJU 17.06.1996, p. 21.452. No mesmo sentido: la T., REsp
102. 146/DF, ReI. Min. Humberto Gomes de Barros,j. em 13.03.1997, DJU 14.04.1997, p. 12.691;
la T., REsp 90.437/DF, ReI. Min. José Delgado, j. em 27.08.1996, DJU 14.10.1996, p. 38.946; la
T., V.u., REsp 23.513-7/RJ, ReI. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 20.10.1993, DJU 8/11/
1993, p. 23.522.
88 Nesse sentido: CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 13" ed., p. 511.
89 Voto no REsp 79.764/DF, ReI. Min. Demócrito Reinaldo, ReI. p/ Acórdão Min. Humberto
Gomes de Barros,j. em 20.05.1996, DJU 17.06.1996, p. 21.452
90 Voto do Relator acompanhado por unanimidade in RSTJ 69/475.
91 OSÓRIO ... , op. cit., p. 348. Dizemos com prudência e moderação porque se levarmos ao
extremo, como faz a doutrina civilista em relação ao art. 1.521 do CC, a noção de culpa, por via
oblíqua, estaremos instituindo a responsabilidade objetiva. Inadmissível, assim, a analogia das
modalidades culposas (in vigilando e in eligendo) porque não há identidade que autorize a referida
relação entre o ilícito civil e o tributário "penal." A própria natureza jurídica da sanção tributária
(punitiva) em nada se equipara ao cunho ressarcitório da responsabilidade civil. Admitir-se qualquer
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Mas o Direito Administrativo Sancionador sempre teve tradição em punir as
pessoas jurídicas, "é pacífico, em doutrina, até mesmo na voz dos radicais defensores
da 'penalização' do Direito Administrativo Sancionador, que a pessoa jurídica é
passível de responsabilização nessa esfera, devendo a culpabilidade adaptar-se a
essa realidade."92
Pensamos que a culpabilidade da pessoa jurídica deve ater-se a critérios mais
objetivos que em relação a pessoa física, já que aquela não é ser dotado de consciência
e razão.
A possibilidade da excludente da culpabilidade seria apreciada, tendo em vista
a impossibilidade ou inexigibilidade de outra conduta (ou conduta diversa). No caso
fortuito, na força maior, ambos reconhecidos pelo TRF da 4& Região como eximentes:
"( ... ) 2. A jurisprudência tem admitido afastar penalidades por infração formal na
hipótese de caso fortuito ou força maior, que na hipótese sequer foi alegado ( ... )"
(4 8 T., v.u., AC 96.04.46359-4/RS, ReI. Juiz Ramos de Oliveira, j. em 27.10.1998,
DJU 09.12.1998, p. 841); o mesmo ocorre quando o empregado, encarregado pelo
pagamento dos tributos da empresa, é atropelado no percurso do banco, no qual
recolheria o tributo devido, impossibilitando, ipso facto, o adimplemento da obrigação tributária a tempo, não há que se imputar à empresa eventual multa por atraso
no recolhimento se esta pagou o tributo no dia seguinte com correção monetária e
juros moratórios. 93
Ninguém melhor que a realidade para ilustrar as múltiplas, porém excepcionais,
situações em que a empresa não teria culpa pelo descumprimento da legislação
tributária. Aqui, queremos deixar consignada a perfeita análise de Fábio Medina,
que "o mais correto seria dizer que as decisões das pessoas jurídicas podem ser
valoradas à luz de critérios objetivos próprios da análise das condutas culposas: atuou
razoavelmente a pessoa jurídica, observando todos os deveres objetivos de cuidado?"
E continua o mestre brasileiro do Direito Administrativo Sancionador: "Creio que,
em regra, é exigível que o comportamento da pessoa jurídica seja valorado pelo
direito e pelos intérpretes. Parece-me razoável supor que um ato, ainda que praticado

forma de analogia com a doutrina civilista do art. 1.521 do CC seria deixar penetrar pela janela
aquilo que, publicamente, se expulsou da porta.
92 OSÓRIO ... , op. cit., p. 342-343.
93 Caso real descrito por Sacha Calmon (Teoria e Prática das Multas Tributárias. 2" ed., p. 57)
nestes termos: "Certo contribuinte, pessoa jurídica, preencheu a Guia do Recolhimento do ICM,
preparou cheque de pagamento, anotou o desembolso na contabilidade (caixa) e mandou um seu
empregado efetivar o pagamento na rede bancária. Este sofreu atropelamento por veículo na via
pública e foi recolhido ao Pronto-Socorro às 16h do dia 31 de janeiro, data-limite para o pagamento
do imposto. O acidente, por coincidência, foi presenciado por um fiscal estadual que percebera a
angústia do empregado atropelado em não poder efetuar o pagamento do imposto, missão que lhe
fora recomendada pelo Contador da empresa. No dia seguinte, dito fiscal amanheceu às portas do
estabelecimento e multou a empresa em 100% sobre o valor do imposto não recolhido (multa
moratória prevista em lei para o não recebimento do ICM, na data certa, apurada mediante ação
fiscal) ... A decisão do Conselho foi no sentido de excluir a multa de 100% 'tendo em vista as
características peculiares do caso'.
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por pessoa jurídica, submeta-se a pautas valorativas. Em tese, a responsabilidade
objetiva há de ser excepcional."94 Isso porque mesmo sendo pessoa jurídica há de
haver um desvalor, uma censura na sua conduta. Inviáveis, assim, os julgados que,
aplicando o art. 136, desclassificam a priori a culpabilidade das pessoas jurídicas
ou das naturais.
Deve-se valorar a conduta da pessoa jurídica e saber que, provavelmente, quando
inocorrer culpa de seus prepostos, não haverá como se dizer que houve reprovabilidade da conduta da empresa. Não poderíamos aplicar a pena de perdimento à
empresa que tivesse comprado veículo estrangeiro no mercado interno, de empresa
à época dos fatos considerada idônea (RT 768/405). Por isso que dizemos que a
culpabilidade da empresa deve ser vista de maneira diferente mas, como regra,
imaginando que ela é um ser humano, dotado de razão e consciência. Para ver se
ela tem culpa basta imaginar o que faria um homem na mesma situação, e quando
isso não for possível, se sua conduta é reprovável, isto é, valorada negativamente à
luz dos princípios que informam o Ordenamento Jurídico. Os critérios da culpa in
vigilando e da in eligendo, se forem aplicados com prudência e moderação (como
deve ser em todo o Direito), são excelentes indicadores de culpabilidade das pessoas
jurídicas. 95
A inexigibilidade de outra conduta é uma questão bastante interessante e que,
a nosso ver, se aplicaria à seara administrativa-tributária. Se o administrador não
cumpre as obrigações tributárias porque houve algum imprevisto (não imputável a
ele, v.g, desvalorização cambial, que onerou de maneira dantesca quem tinha contratos de leasing com cláusula de correção cambial) que desequilibrou as finanças
da empresa, não achamos que haverá culpa no inadimplemento tributário. 96 Situações

94 OSÓRIO ... , p. 346.
95 OSÓRIO ... ,op. cit., p. 348.
96 Colhe-se da jurisprudência alguns exemplos de inexigibilidade de conduta diversa que, embora
aplicados na seara penal, são perfeitamente aplicáveis ao direito administrativo tributário sancionador, exatamente por esse tipo de eximente informar todo o sistema punitivo estatal, ou seja, por
ser princípio de direito sancionador e ipso facto ser extensível ao direito sancionador penal e ao
administrativo: "( ... ) 1. Dificuldades financeiras alegadas para justificar o não recolhimento de
contribuições previdenciárias descontadas dos empregados devem ser devidamente provadas para
permitirem a exclusão da culpabilidade em razão da inexigibilidade de conduta diversa. 2. Na
hipótese dos autos, a empresa sofreu desfalque de vulto, atribuído a ex-empregado que foi denunciado pela prática de furto qualificado e formação de quadrilha, o que dá credibilidade à tese da
defesa, no sentido de que o não recolhimento se deveu à absoluta falta de recursos financeiros ( ... )."
(TRF, la Região, 3" T., v.u., ACrim 1998.01.00.008007-0IMG, ReI. Juiz Osmar Tognolo Fonte, j.
em 20.04.1999, DJU 03.03.2000, p. 263, grifamos); "( ... ) 2. Estado de necessidade comprovado.
Se alguns anos depois de constituída, a empresa encontra dificuldades financeiras, provocada pela
crise econômica por que passa o país, para se manter, o que é demonstrado com a venda de seus
bens patrimoniais e de seus sócios para fazer face aos seus débitos, preferindo pagar o salários dos
empregados a deixar de recolher a contribuição previdenciária, há de se reconhecer o estado de
necessidade, por ela não provocado. Exclusão da ilicitude." (TRF, la Região, 3a T., V.U., ACrim
1997.01.00.014184-9IMG, ReI. Juiz Tourinho Neto, j. em 17/02/1998, DJU 06.03.1998, p. 208,
sem grifos no original); "(: .. ) 1. A prova testemunhal corroborada pela documental é bastante a
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da vida existem, que colocam o administrador em "xeque": ou paga os créditos
tributários ou quebra a empresa. Como dizer que a empresa é culpada? Veja que
estamos falando da dispensa das penalidades, não do tributo. Não desconhecemos
que este não deve ter caráter confiscatório (CF, art. 150, IV) e esse provavelmente
seria um caso em que o tributo assumiria tal feição, mas sabemos que há resistências
na aplicação desta cláusula pelo Poder Judiciário, discussão que refoge aos estreitos
lindes deste trabalho.

9. Conclusão
A responsabilidade objetiva por infrações à legislação tributária (CTN, art. 136)
é, ainda, aceita pela maioria da doutrina e jurisprudência.
A multa pecuniária (chame-a de moratória ou punitiva) depois de reposto os
juros moratórios e a correção monetária, bem como a pena de perdimento, são nítidas
penas, no sentido de contrário à mera intenção ressarcitória: Assim, subordina-se ao
ramo do direito que sistematiza sua aplicação, o Direito Sancionador, incluindo
obediência a seus princípios.
Esse ramo do direito subdivide-se em dois: o administrativo e o penal. A
semelhança é que ambos os ramos punem, mas de forma diferente. Enquanto o direito
sancionador penal pode infligir penas privativas de liberdade, o sancionador administrativo não pode.
Pelo fato das penalidades tributárias serem impostas por autoridades administrativas em procedimento vinculado, têm evidente caráter administrativo. Portanto,
submetem-se ao ramo do direito sancionatório administrativo, com todos os princípios derivados do direito sancionador.
A dignidade da pessoa humana é um princípio plurissignificativo, mas sobre
um aspecto não discrepa a doutrina: a de que ele veda que o ser humano seja tratado
como objeto, como meio para algo, desprezando sua razão e consciência.
Por isso, a culpabilidade é um princípio de direito sancionador, extensível ao
direito sancionador penal e administrativo, porque instituir a responsabilidade obje-

comprovar a existência de dificuldades financeiras da empresa, sendo desnecessária a perícia
contábil. 2. É possível excluir-se a culpabilidade dos agentes quando em face do estado de flagelo
econômico por que passa sua empresa, deixar de efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias descontadas de seus empregados, vez que não lhes era possível exigir comportamento
diverso. 3. Presença de causa supralegal de exclusão da culpabilidade. 4. Apelo improvido, sentença
absolutória que se confirma." (TRF, la Região, 3a T., ACrim 96.01.07591-7IMG, ReI. Juiz Cândido
Ribeiro,j. em 11.03.1997, DJU 06.06.1997, p. 41.457, grifos nossos); "( ... ) 1. O sócio não-dirigente
da empresa, de cujo capital social participa com apenas 2%, não pode ser responsabilizado penalmente pelo não-recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas dos empregados, máxime em 1990, quando houve o bloqueio dos ativos financeiros por força de ordem governamental,
hipótese que guarda pertinência com causa supralegal da inexigibilidade de conduta diversa. 2.
Apelação improvida." (TRF, la Região, 3" T., V.U., ACrim 96.01.05454-5IMG, ReI. Juiz Fernando
Gonçalves,j. em 11.06.1996, DJU 16.09.1996, p. 68.489, grifamos).
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tiva seria desdenhar a razão e a consciência do homem, tratando-o como um objeto,
uma coisa, violentando ipso facto a sua dignidade.
Mas outro princípio endossa a teoria subjetiva dos ilícitos administrativos fiscais, o da boa fé. É que este é um princípio geral de direito (prestigiado pelo Estado
de Direito), sendo aplicável a todo o ordenamento, e apenar objetivamente o contribuinte seria menosprezar sua boa fé, seu lado subjetivo. Isso é inconcebível, ao
menos para o direito sancionador.
Quanto às pessoas jurídicas, que não têm razão e consciência, a matéria deve
ser vista com outros olhos, dando um enfoque mais objetivo. Deve-se valorar sua
conduta, levando em conta as peculiaridades do caso, para que as considere culpada.
Urge reconhecer a seu favor, assim como se deve reconhecer as pessoas físicas,
algumas eximentes da punibilidade, tais como, caso fortuito, força maior, inexigibilidade de conduta diversa etc. Nunca se esquecer, porém, que ela age por intermédio
de prepostos e que se estes não forem culpados, provavelmente a pessoa jurídica
também não será, salvo casos de culpa in eligendo ou in vigilando.
Urge reconhecer que, tendo a culpabilidade raízes constitucionais, afigura-se
inconstitucional qualquer disposição que institua a responsabilidade objetiva no
direito sancionador, incluindo o tributário sancionador. Assim, o art. 136 do CTN
está eivado pela mácula da inconstitucionalidade por ferir os princípios da dignidade
da pessoa humana e o da boa fé.
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