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AGRAVO  INTERNO.  SÚPLICA DE INSTRUMENTO. 
DIREITO TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO FISCAL.  MUL-
TA.  VALOR ABAIXO DE 100% (CEM POR CENTO) 
DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁ-
TER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO SUPRE-
MO TRIBUNAL FEDERAL. CAPUT DO ART. 557 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SE-
GUIMENTO  À  IRRESIGNAÇÃO  INSTRUMENTAL. 
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  ORA  AGRAVADA. 
DESPROVIMENTO  DA  INSATISFAÇÃO  REGIMEN-
TAL.

- Segundo o entendimento do Pretório Excelso, as mul-
tas fiscais possuem caráter confiscatório quando atin-
gem o patamar de 100% (cem por cento) ou mais do 
valor do tributo supostamente devido, situação na qual 
é autorizado ao judiciário reduzi-la.

- No caso concreto, a penalidade em questão atinge 
40% (quarenta por cento) do montante da obrigação 
tributária principal, razão pela qual, conforme entendi-
mento do Pretório Excelso, não possui caráter confis-
catório, revelando-se como proporcional e razoável. 

- “O valor da obrigação principal deve funcionar como  
limitador da norma sancionatória, de modo que a abu-
sividade  se  revela  nas  multas  arbitradas  acima  do  
montante de 100%.” (STF. AI 838302 AgR / MG - MINAS GE-
RAIS . Rel. Min. Roberto Barroso. J. em  25/02/2014).

- “Esta Corte firmou entendimento no sentido de que  
são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais  
do valor do tributo devido.STF.” (STF. RE 748257 AgR / SE 
– SERGIPE. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. J. em 06/08/2013).
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (fls. 75/94) interposto pela Pró-Diagnóstica Co-

mércio e Serviços Ltda, contra decisão monocrática de fls. 70/71v,  que negou segui-
mento à irresignação instrumental por ela interposta, desafiando decisum do Juízo de 

Direito da 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital que, em execução fiscal movida pelo 

Estado da Paraíba, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora 

agravante.

A recorrente defende,  em síntese,  os mesmos argumentos elencados na 

peça vestibular da súplica de instrumento, ao afirmar que o ente estatal aviou o feito exe-

cutivo  com o  fito  de  cobrar  crédito  tributário  inscrito  em dívida  ativo  no  total  de  R$ 

29.709,36, dos quais R$ 20.557,31 correspondem ao débito fiscal, enquanto que o mon-

tante de R$ 8.222,92 refere-se a multa arbitrada.

Dito isso, afirma que a penalidade imposta (multa) possui efeito confiscató-

rio, porquanto atinge quase metade do valor integral do imposto supostamente devido, vi-

olando o princípio da proporcionalidade, conforme precedentes do Pretório Excelso e dos 

tribunais pátrios.

Logo em seguida, proclama que é uma empresa de pequeno porte, possuin-

do, inclusive, outros débitos, não detendo condições de adimplir com valor tão exorbitan-

te.

Ao final, pugna reconsideração do decisório ora agravado ou, em caso con-

trário, que a questão seja levada para o órgão colegiado, para que a sua insatisfação regi-

mental seja provida, anulando a Certidão de Dívida Ativa. Alternativamente, requer que a 

multa constante na CDA seja reduzida ao patamar de 20% (vinte por cento) da obrigação 

principal, possibilitando, assim, o seu pagamento.
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É o relatório.

VOTO

Malgrado o Agravo Interno possua o chamado efeito regressivo, permitindo 

ao Julgador reconsiderar o decisório combatido,  mantenho a posição anterior pelos 
seus próprios fundamentos, que foram suficientes para dirimir a questão em dis-
ceptação, os quais passo a transcrever:

“A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, comportando  
a análise meritória monocrática, na forma permissiva do caput, do  
art. 557, do Código de Processo Civil, com base na jurisprudência  
do Supremo Tribunal Federal.

Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo:

'Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente 
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com sú-
mula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do  
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.'

Como pode ser visto do relatório, a agravante busca, através des-
ta irresignação, determinação judicial no sentido de anular a Certi-
dão de Dívida Ativa ou, caso seja outro o entendimento desta Cor-
te, que a multa constante na CDA seja reduzida ao patamar de  
20% (vinte por cento) da obrigação principal. 

Analisando as razões da peça vestibular desta súplica, extrai-se  
que a questão concentra-se em aferir se a penalidade pecuniária  
(multa) aplicada pelo ente estatal  no caso concreto, em razão do  
não cumprimento de obrigatória tributária principal, possui caráter  
confiscatório.

Pois bem, em casos desse jaez o Supremo Tribunal Federal en-
tende que:

'AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE NO-
TIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL.  
Em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não  
se faz necessária sua homologação formal, motivo por que o cré-
dito tributário se torna imediatamente exigível, independentemente 
de qualquer procedimento administrativo ou de notificação do su-
jeito. O valor da obrigação principal deve funcionar como limi-
tador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se  
revela  nas  multas  arbitradas  acima  do  montante  de  100%. 
Agravo regimental  a que se nega provimento.'  (STF. AI 838302 
AgR / MG - MINAS GERAIS . Rel. Min. Roberto Barroso.  J. em 
25/02/2014). Grifei.
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'AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  
TRIBUTÁRIO.  MULTA  FISCAL.  PERCENTUAL  SUPERIOR  A  
100%.  CARÁTER  CONFISCATÓRIO.  ALEGADA  OFENSA  AO 
ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPRO-
VIDO. I – Esta Corte firmou entendimento no sentido de que  
são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do va-
lor do tributo devido. II – A obediência à cláusula de reserva de  
plenário não se faz necessária quando houver jurisprudência con-
solidada  do STF sobre a  questão constitucional  discutida.  III  – 
Agravo regimental improvido.' (STF. RE 748257 AgR / SE – SER-
GIPE. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. J. em 06/08/2013). Grifei.

Portanto, segundo o entendimento do Pretório Excelso, as multas  
fiscais possuem caráter confiscatório quando atingem o patamar  
de 100% (cem por cento) ou mais do valor do tributo supostamen-
te devido, situação na qual é autorizado ao judiciário reduzi-la. 

No caso concreto, conforme visto, a penalidade em questão atin-
ge 40% (quarenta por cento) do montante da obrigação tributária  
principal (fls. 41), razão pela qual, conforme entendimento do Pre-
tório Excelso, não possui caráter confiscatório, revelando-se como 
proporcional e razoável.

Não é demasia, citar recentíssimo julgado do Pretório Excelso no  
sentido de que uma multa no patamar de 75% (setenta e cinco por  
cento) do crédito não possui efeito de confisco:

'PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO  
EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO 
ADQUIRIDO,  DO  CONTRADITÓRIO  E  DA  AMPLA  DEFESA.  
OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPER-
CUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES -  
TEMA 660). TRIBUTÁRIO. MULTA DE 75% DO CRÉDITO. EFEI-
TO  CONFISCATÓRIO.  INOCORRÊNCIA.  PRECEDENTE  DO 
PLENÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL:  
RE 582.461-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 05/02/10,  
TEMA  214),  BEM  COMO  JULGADOS  RECENTES  DAS  TUR-
MAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”  
(STF. RE 678347 AgR / PR – PARANÁ. Rel. Min. Teori Zavaski.  
J. em 29/04/2014). Grifei.

Colaciono, ainda, julgado do Tribunal Mineiro no mesmo norte da  
presente deliberação:

'AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557 DO CPC.  
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVI-
DADE.  MULTA DE REVALIDAÇÃO.  LEGALIDADE.  JURISPRU-
DÊNCIA DOMINANTE DO TJMG. RECURSO DESPROVIDO. 1)  
Conforme jurisprudência dominante do TJMG, a multa de re-
validação prevista nos artigos art. 53, III c/c 56, inciso II, da  
Lei Estadual nº. 6.763/1975 é válida, eis que  o percentual de 
50% (cinqüenta por cento) não possui natureza confiscatória,  
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já que atende ao caráter repressivo e pedagógico, destinan-
do-se a penalizar e também a evitar que o contribuinte sone-
gue  o  imposto.  2)  Recurso  não  provido.'  (TJMG.  AG  nº 
1.0382.09.103858-0/002. Relª Desª Teresa Cristina da Cunha Pei-
xoto. J. em 17/07/2014). Grifei.

Dito isso, por todas essas razões, a multa em questão não possui  
caráter  confiscatório,  sendo razoável  e proporcional,  não  sendo 
possível a anulação da CDA, tampouco a redução da referida pe-
nalidade pecuniária.

Diante do exposto, utilizo-me do caput, do art. 557, da Lei Adjetiva  
Civil,  com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,  
para negar seguimento ao recurso.” - Fls. 70v/71v. Grifos no ori-
ginal.

Portanto, pela leitura do  decisum ora agravado,  conforme visto, segundo o 

próprio  Supremo  Tribunal  Federal  as  multas  fiscais  só  possuem caráter  confiscatório 

quando atingem o patamar de 100% (cem por cento) ou mais do valor do tributo suposta-

mente devido, situação não verificada nos presentes autos, o que também desconstitui to-

das as demais alegações.

Desta forma, nego provimento ao presente agravo interno, de forma que o 

decisório ora atacado permaneça incólume.

É como voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto. 
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e a 
Exmª. Srª. Desª.  Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a Promotora de Justiça convocada, Dra. Vanina Nóbrega 
de Freitas Dias Feitosa.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pes-
soa, 10 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/08 

Desembargador José Ricardo Porto
 5


	GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO
	ACÓRDÃO

