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DE 2019

Altera as Leis nos 4.502, de 30 de novembro de
1964, e 9.430, de 27 de dezembro de 1996, para
reduzir as multas de lançamento de ofício e a multa
de mora, aplicáveis a impostos e contribuições
administrados pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 80 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto
sobre produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta
de recolhimento do imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa
de ofício de 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto que
deixou de ser lançado ou recolhido.
..........................................................................................................
§ 6º - A multa a que se refere o caput observará o disposto nos
§§ 1º e 2º do art. 44 da Lei n. 9.430/96, nas hipóteses neles
previstas.
§ 7º - (dispositivo revogado)
..............................................................................................” (N.R.)

Art. 2º. O artigo 44 da Lei n. 9.430/96 passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 44. ............................................................................................
I – 50% (cinquenta por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, falta de declaração e declaração inexata;
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..........................................................................................................
§ 1º - A multa de que trata o inciso I do caput será de 75% (setenta
e cinco por cento) em caso de não atendimento, pelo sujeito
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a
13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta
Lei.
§ 2º - A multa de que trata o inciso I do caput será de 100% (cem
por cento) nas hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis.
§ 2º-A - A multa de que trata o inciso I do caput não ultrapassará
o percentual previsto no §2º.
............................................................................................. (N.R.)”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as demais disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição (art. 150, IV) proíbe a utilização de tributo e
seus sucedâneos, inclusive multas,

com efeito de confisco. Por isso,

a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou-se no sentido da
inconstitucionalidade de multas fiscais que ultrapassem “o percentual de 100%
do valor do tributo devido”1-2.
Atualmente, entretanto, a Lei n. 9.430/96 prevê multa de
75% (setenta e cinco por cento) pelo simples não pagamento de tributo (art. 44,I).
O percentual é aumentado para 112,5% (cento e doze e meio por cento) em caso
de não atendimento a intimações fiscais (art. 44, §2º) e para 150% (cento e
cinquenta por cento) se constatadas condutas dolosas por parte do sujeito
passivo (art. 44, §1º). Nas hipóteses em que ambas as situações se apresentem,
o percentual é ainda maior, chegando a espantosos 225% (duzentos e vinte e
1

“(...) 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias
aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (...)” (STF,
ARE 1058987 AgR/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.12.2017).
2 No mesmo sentido: RE 657372 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 07.06.2013; ADI
1075 MC, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24.11.2006, entre outros.
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cinco por cento) do montante devido (art. 44, §1º c/c §2º).
Além de incompatíveis com o critério de proporcionalidade

evidenciam que, em 2017, houve aumento de 132% (cento e trinta e dois por
cento) na arrecadação de multas em relação ao ano anterior 3. Não é de
surpreender que esse acréscimo coincida com a instituição do chamado “bônus
de eficiência” pago aos agentes fiscais federais, cuja base de cálculo inclui,
dentre outros valores, os das multas em questão 4. Já em 2018, 30% (trinta por
cento) das autuações fiscais contaram com aplicação de multas agravadas
(150%), o que representa aumento de 20% em relação ao ano anterior 5.
É nesse contexto que se inserem as medidas ora
propostas, cujo objetivo é compatibilizar as multas relativas a tributos federais
com o entendimento atual do STF. A multa padrão passará a ser de 50%
(cinquenta por cento) do tributo devido. Haverá agravamento para os casos em
que o sujeito passivo tente obstar a fiscalização ou atue com dolo, observado,
em qualquer hipótese, o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo.
Pelo exposto, peço o apoio de meus pares para aprovação
deste Projeto de Lei, para compatibilizar as práticas fazendárias à atual
jurisprudência do STF, de modo a adequá-las a imperativos de justiça fiscal e
contribuir para melhoria do ambiente de negócios e consequente retomada do
crescimento.

Sala das Sessões,

Senador LUIZ PASTORE

3

Cf.
RFB.
Plano
Anual
da
Fiscalização
–
2018.
Disponível
em:
http://receita.economia.gov.br/dados/resultados/fiscalizacao/arquivos -e-imagens/2018_02_14-planoanual-de-fiscalizacao-2018-versao-publicacao_c.pdf . Acesso em 10/12/19.
4 Cf. Estadão Conteúdo. Autuações da Receita batem recorde de R$ 204,99 bi em 2017 (15/02/20 18).
Disponível em: https://dcomercio.com.br/categoria/leis-e-tributos/autuacoes-da-receita-batem-recorde-der-204-99-bi-em-2017. Acesso em 10/12/2019.
5
Cf.
RFB.
Plano
Anual
da
Fiscalização
–
2019.
Disponível
em:
http://receita.economia.gov.br/dados/resultados/fiscalizacao/arquivos -e-imagens/2019_05_06-planoanual-de-fiscalizacao-2019.pdf. Acesso em 10/12/2019.
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eleito pelo STF, tais multas tiveram um salto nos últimos anos, o que sinaliza
para possíveis desvios de finalidade. De fato, dados da Receita Federal
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