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Como é de conhecimento, a Lei nº 12.249/2010 instituiu as multas correspondentes a 50% 
do valor dos créditos objeto de Declarações de Compensação não homologadas ou de 
Pedidos de Ressarcimento indevidos ou indeferidos: 
 

Espécie Multas Isoladas 
Aplicáveis 

Fundamento na IN 
RFB 1.300/2012 Fundamento Legal 

Ressarcimento 
indeferido ou indevido 

50% do valor do crédito  Art. 36 Art. 74, § 15, da Lei nº 9.430/96 
(incluído pela Lei nº 12.249/10) 

Compensação não 
homologada 

50% do valor do crédito  Art. 45, § 1º, inciso I 
Art. 74, § 17, da Lei nº 9.430/96 
(incluído pela Lei nº 12.249/10) 

 
Ocorre que, em nossa opinião, tais penalidades são inconstitucionais e ilegais, 
especialmente porque, como é de amplo conhecimento, a aplicação de penalidades 
somente é possível se houver o descumprimento de um dever imposto pela legislação, isto 
é, se necessariamente houver a prática de uma conduta ilícita. 
 
Nessa linha, ressalvadas as hipóteses de comprovada fraude, dolo, simulação ou de 
compensações não declaradas, em que há vedação legal expressa, o simples fato de um 
Pedido de Ressarcimento ser indeferido ou julgado indevido ou mesmo de uma Declaração 
de Compensação ser julgada não homologada não denotam a prática de qualquer conduta 
ilícita por parte dos contribuintes. 
 
Em verdade, nota-se que, por um lado, a apresentação regular de pleitos daquelas 
espécies corresponde ao exercício do direito de petição, constitucionalmente assegurado 
e, por outro, a apreciação daqueles pleitos não caracteriza qualquer infração atribuível aos 
contribuintes. Tal análise poderia, quando muito e em tese, ensejar o dever de pagamento 
de uma taxa ou preço público, jamais a aplicação de penalidades aos contribuintes. 
 
Assim, é nítido que referidas multas nada mais são do que uma inconstitucional sanção 
política, tratando-se de um meio coercitivo indireto para a cobrança de tributos, o que é 
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rechaçado de longa data pelo Poder Judiciário. Ademais, as multas possuem um evidente 
caráter confiscatório, sendo desproporcionais e desarrazoadas, pois implicam o aumento 
de até 50% do passivo fiscal dos contribuintes, gerando impactos significativos e 
prejudiciais em suas demonstrações contábeis. 
 
Nessa linha, existe decisão da Justiça Federal de São Paulo afastando a aplicação de tais 
multas nos casos em que o Fisco não tenha comprovado existir má-fé por parte dos 
contribuintes, de modo que consideramos ser possível a propositura de medidas judiciais 
preventivas, com pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade, a fim de afastar 
a aplicação de tais penalidades nos pedidos de ressarcimento e compensação pendentes 
de apreciação e também nos futuros. 
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto, bem 
como para auxiliá-los com as medidas judiciais e administrativas aplicáveis ao caso. 
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