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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL. 
AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  DÉBITO  FISCAL. 
IMPOSTO  SOBRE  CIRCULAÇÃO  DE 
MERCADORIAS  E  SERVIÇOS  -  ICMS.  MULTA 
FISCAL DE 100% SOBRE O VALOR DO IMPOSTO. 
REDUÇÃO  PELO  JUÍZO  A  QUO.  AUSÊNCIA  DE 
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DO  NÃO  CONFISCO. 
PERCENTUAL  FIXADO  DE  ACORDO  COM  A 
ORIENTAÇÃO  JURISPRUDENCIAL DO  STF  E  EM 
OBSERVÂNCIA À  LEI  ESTADUAL Nº  10.008/2013. 
REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

− O Supremo Tribunal Federal vem considerando 
confiscatórias  multas  tributárias  arbitradas  em 
patamar superior a 100% sobre o valor do débito.

− O art.  1º,  da  Lei  Estadual  nº  10.008,  de  05 de 
julho de  2013,  que deu nova redação  ao “caput” do 
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inciso V, do art. 82 da Lei nº 6.379/96, fixa a multa em 
100% (cem por cento), não havendo se falar em caráter 
confiscatório, impondo-se a reforma da sentença.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  à unanimidade, 
em dar provimento ao apelo e à remessa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da 
Paraíba, contra sentença proferida e remetida oficialmente pelo Juízo da 
4ª  Vara  da  Comarca  de  Bayeux,  fls.  305/308,  que,  nos  autos  da  Ação 
Anulatória de Débito Fiscal proposta pelo  Bom Nascer do Alto Ltda. - 
ME, julgou parcialmente procedente a demanda ,nos seguintes termos:

“Isto posto e tudo mais que dos autos consta e princípios de direito 
aplicáveis à espécie  julgo procedente, em parte,  o pedido e o faço 
com base no art. 269, I do CPC c/c art. 150, Inciso IV da CF e Art. 1º 
Inciso  X  da  Lei  Estadual  10.008/2013  para  reconhecer  o  caráter 
confiscatório da multa aplicada no valor de 100% (cem por cento) do 
valor do tributo, determinando, por conseguinte, sua redução para 
50%  (cinquenta  por  cento)  do  valor  do  tributo,  e,  ainda,  que  a 
demandada  adote  as  providências  legais,  no  sentido  de  refazer  o 
lançamento da multa no percentual supra referido, sob pena de multa 
diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), a partir do trânsito em julgado 
da presente ação limitada ao dobro do valor do débito.

Deve a suplicada, também suspender de imediato a execução fiscal 
porventura já ajuizada até que seja feita a substituição da CDA com o 
novo valor da multa.

Sem custas (art. 26 da Lei Estadual 5.672/1992).

Condeno a demandada em honorários advocatícios  estes na quantia 
de R$ 3.000,00 (três mil reais) e faço com base no § 4º do art. 20 doo 
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CPC.”

Em  sua  razões  recursais,  fls.  315/323,  o  Estado 
sustenta  a  plena  constitucionalidade  da  multa  aplicada,  espécie  de 
penalidade  de  natureza  pecuniária,  que  deve  representar  um  ônus 
significativo ao eventual infrator, a fim de desestimular novas infrações à 
lei tributária.

Alega que a ação proposta pela recorrida, distribuída 
em  02.06.2014,  ataca  o  auto  de  infração  alegando  que  a  multa  seria 
confiscatória,  entretanto,  antes  desta  data  a  Certidão  de  Dívida  Ativa 
inscrita em 26.03.2014, já demonstrava que não havia multa em virtude 
de ter sido aplicada a Lei nº 10.008/2013.

Irresigna-se,  ainda,  quanto  aos  honorários 
advocatícios, aduzindo que a decisão de provimento parcial deveria levar 
ao  reconhecimento  da  sucumbência  recíproca,  com  fulcro  no  art.  21, 
parágrafo único, CPC.

Por  fim,  pugna  pela  reforma  da  sentença,  com  a 
manutenção do débito tributário em testilha, considerando que já havia 
sido  aplica  a  Lei  nº  10.008/2013,  com  a  redução  da  multa.  Caso  seja 
mantida  a  condenação,  requer  o  reconhecimento  da  sucumbência 
recíproca.

Sem contrarrazões, fl. 328v.

A  Procuradoria  de  Justiça  pugna  pelo 
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito, por entender 
ausente interesse que recomende sua intervenção, fls. 237-239. 

É o relatório. 

V O T O
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Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  – 
Relatora

A  sentença  ora  combatida  julgou  parcialmente 
procedente a presente ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela Bom 
Nascer do Alto Ltda. - ME, reconhecendo o caráter confiscatório da multa 
aplicada  no  Auto  de  Infração  nº  93300008.09.00002226/2012-24  e 
determinando sua redução para 50% (cinquenta por cento) do valor do 
tributo.

Irresignado, o Estado da Paraíba pugna pela reforma 
da sentença, sustentando a constitucionalidade da referida multa com a 
aplicação  automática  da  Lei  Estadual  nº  10.008/2013.  Ainda,  requer  a 
redução dos honorários advocatícios.

Pois bem. Pelo que se observa do auto de infração, fl. 
118,   a  multa  foi  arbitrada  no  percentual  de  100%  sobre  o  valor  do 
imposto devido, qual seja, R$ 112.038,87 (cento e doze mil e trinta e oito 
reais e oitenta e sete centavos) . 

Embora as multas possuam caráter punitivo e sejam 
estabelecidas  visando  desestimular  a  reiteração  de  condutas  ilícitas, 
cediço  que  o  percentual  a  ser  aplicado  deve  sempre  obedecer  aos 
parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Previsto no art. 150, inc. IV, da CF, o princípio do não-
confisco em matéria tributária refere-se à proibição de eventual pretensão 
governamental  que  possa  conduzir  à  injusta  apropriação  estatal,  do 
patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes.

Nessa  esteira,  o  Supremo  Tribunal  Federal  vem 
considerando  confiscatórias  multas  tributárias  arbitradas  em  patamar 
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superior a 100% sobre o valor do débito, conforme se observa no seguinte 
julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE 
NOTIFICAÇÃO.  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  crédito  tributário  se  torna  imediatamente 
exigível,  independentemente  de  qualquer  procedimento 
administrativo  ou  de  notificação  do  sujeito.  O  valor  da 
obrigação principal deve funcionar como limitador 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. (AI 838302 AgR, Relator 
(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 
25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03- 
2014 PUBLIC 31-03-2014)

E  não  é  apenas  a  orientação  jurisprudencial  do 
Supremo Tribunal Federal, mas também o próprio art. 1º, da Lei Estadual 
nº 10.008, de 05 de julho de 2013, que deu nova redação ao “caput” do 
inciso V, do art. 82 da Lei nº 6.379/96, que fixa a multa em 100% (cem por 
cento). Senão vejamos trechos da referida legislação estadual:

Lei nº 6.379/1996:
Art. 82 – As multas para as quais se adorará o critério referido 
no inciso II do art. 80, serão as seguintes:
V – de 200% (duzentos por cento):
f) aos que deixarem de recolher o imposto proveniente de saída 
de  mercadoria,  dissimulada  por  receita  de  origem  não 
comprovada, inclusive a representada por despesa realizada a 
descoberto de caixa, pela existência de passivo fictício ou por 
qualquer forma apurada através de levantamento da escritura 
contábil;

Lei nº 10.008/2013:
Art. 1º. Os dispositivos da Lei nº 6.379, de 2 de dezembro de 
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1996, a seguir enunciados, passam a vigorar com as seguintes 
redações:
XII – o “caput” do inciso V do art. 82:
“V – de 100% (cem por cento)”.

No caso dos autos, o juízo singular entendeu que a 
multa tributária aplicada em percentual igual ou superior a 100% (cem 
por cento) possui caráter confiscatório, razão pela qual reduziu para 50% 
(cinquenta por cento) sobre o valor do tributo.

Contudo,  como  se  vê,  não  bastasse  a  orientação 
jurisprudencial,  há expressa previsão na legislação estadual  acerca do 
percentual  a  ser  arbitrado  no  caso  ora  discutido,  inexistindo  caráter 
confiscatório na multa aplicada em 100% sobre o valor do imposto.

Nesse  sentido,  colaciono  recente  julgado  desta 
Câmara:

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL. 
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. MULTA FISCAL 
DE 100% POR NÃO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA 
AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.  PATAMAR FIXADO 
DE  ACORDO  COM  A ORIENTAÇÃO  JURISPRUDENCIAL 
DO  STF  E  EM  OBSERVÂNCIA  À  LEI  ESTADUAL. 
PROVIMENTO  DOS  RECURSOS.  -  O  princípio  do  não-
confisco em matéria tributária, previsto no art. 150, inc. IV, da 
CF, refere-se à proibição de eventual pretensão governamental 
que  possa  conduzir  à  injusta  apropriação  estatal,  do 
patrimônio  ou  dos  rendimentos  dos  contribuintes.  Nesse 
sentido,  não  se  mostra  abusiva  a  multa  que  observa  não 
apenas  a  orientação  jurisprudencial  do  Supremo  Tribunal 
Federal,  como  a  disciplina  do  art.  1º,  da  Lei  Estadual  nº 
10.008,  de  05  de  julho  de  2013,  que  deu  nova  redação  ao 
"caput" do inciso V, do art.  82 da Lei nº 6.379/96, fixando a 
multa  em  100%  (cem  por  cento). VISTOS,  RELATADOS  E 
DISCUTIDOS  estes  autos  acima  identificados.   (TJPB  - 
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00009397620148150751, 3ª 
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Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  SAULO HENRIQUES 
DE SÁ BENEVIDES , j. em 13-10-2016) 

Assim,  não  há  se  falar  em  redução  da  multa  nos 
moldes  como se  deu na  sentença,  considerando que esta  foi  aplicada 
dentro  dos  padrões  de  razoabilidade  e  em  estrita  observância  aos 
parâmetros legais disciplinados na legislação estadual.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO À REMESSA 
NECESSÁRIA E À APELAÇÃO CÍVEL interposta, para, nos termos do 
art. 1º, da Lei Estadual nº 10.008, de 05 de julho de 2013, que deu nova 
redação ao “caput” do inciso V, do art. 82 da Lei nº 6.379/96, reconhecer a 
legalidade da multa de 100% (cem por cento) aplicada.

Condeno  a  parte  autora  nas  custas  processuais  e 
honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

Presidiu  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 06 de 
dezembro de 2016, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, conforme 
Certidão do julgamento de f. 246. Participaram do julgamento a Exma. Desa. 
Maria  das  Graças  Morais  Guedes,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides  e  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida(  juiz  convocado  para 
substituir o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz). Presente à sessão, o Exmo. Sr. Dr. 
Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça.  

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 12 de dezembro 
de 2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
  R E L A T O R A
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