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RELATOR : Desembargador Federal WILSON ZAUHY
APELANTE : IND/ E COM/ DE CALCADOS J R LTDA

ADVOGADO : SP210964 RICARDO CAMPANA CONTADOR e
outro(a)
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EMENTA

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL.  PEDIDO  DE  EFEITO
SUSPENSIVO À APELAÇÃO PREJUDICADO. ASSINATURA POR CHANCELA MECÂNICA
OU  ELETRÔNICA.  POSSIBILIDADE.  JUNTADA  DO  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  E
REALIZAÇÃO  DE  PERÍCIA  CONTÁBIL.  NECESSIDADE  NÃO  COMPROVADA.  CDA.
PREENCHIMENTO DOS REQUITOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DAS
CDAS MANTIDA. MULTA DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.

I.Trata-se  de  embargos  à  execução fiscal  de  débitos  referentes  a  contribuições  previdenciárias  e
destinadas a terceiros, ajuizada pela União.

II.O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação resta prejudicado, tendo em vista que ora
se procede ao seu julgamento.

III.A petição inicial e as Certidões de Dívida Ativa que aparelham as execuções fiscais podem ser
assinadas por chancela mecânica ou eletrônica, conforme Artigo 25 da Lei nº 10.522/02 e Artigo 6º,
§ 2º, da Lei nº 6.830/80. Não há exigência na legislação de juntada do certificado digital emitido pela
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autoridade certificadora credenciada.

IV.O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a juntada do processo administrativo
não  é  imprescindível  para  a  formação  da  certidão  de  dívida  ativa  e,  consequentemente,  para  o
ajuizamento da execução fiscal.  Ademais,  constitui  ônus do executado a juntada de documentos
hábeis a demonstrar a existência de vício formal na constituição do título executivo, bem como a
insubsistência do crédito nele declarado, tendo em vista a presunção de certeza e liquidez de que
goza  a  CDA.  A  embargante  também  deixou  de  comprovar  a  necessidade  de  perícia  contábil.
Precedente:  AgRg  no  REsp  nº  1.523.774/RS,  Segunda  Turma,  Relator  Ministro  HUMBERTO
MARTINS, DJe 26/06/2015.

V.As Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal contêm todos os requisitos previstos
no Artigo 2º da Lei nº 6.830/80. Estão presentes todos os elementos necessários para viabilizar a
defesa do contribuinte.  A embargante não trouxe aos autos nenhum elemento apto a infirmar as
CDAs, razão pela qual resta mantida a presunção de liquidez e certeza dos títulos executivos.

VI.O pagamento de tributos e contribuições após o prazo legalmente previsto autoriza a cobrança do
principal e dos acréscimos decorrentes do inadimplemento da obrigação (multa, juros e correção
monetária), tendo em vista a natureza jurídica diversa de referidos acessórios.

VII.In casu, o valor da multa aplicada pela União corresponde a 20% do principal atualizado, o que
está de acordo com o percentual previsto pelo Artigo 35 da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela
Lei nº 11.941/2009.

VIII.O  Plenário  do  Egrégio  Supremo  Tribunal  Federal  sedimentou  o  entendimento  de  que  a
utilização da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários é legítima e as multas
aplicadas  no  importe  de  20%  não  apresentam  caráter  de  confisco:  RE  nº  582.461/SP,  Relator
Ministro Gilmar Mendes, Data do Julgamento: 18/05/2011, Órgão Julgador: Tribunal Pleno.

IX.Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Primeira Turma

Inteiro Teor (6240072) http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpr...

2 of 14 23/01/18, 20:53



do Tribunal Regional Federal  da 3ª  Região,  por unanimidade,  negar provimento à apelação,  nos
termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 25 de julho de 2017.
WILSON ZAUHY

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:
Signatário (a): WILSON ZAUHY FILHO:10079
Nº de Série do Certificado: 11A21705314D3605
Data e Hora: 28/07/2017 17:04:19

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001051-86.2012.4.03.6117/SP
2012.61.17.001051-2/SP

RELATOR : Desembargador Federal WILSON ZAUHY
APELANTE : IND/ E COM/ DE CALCADOS J R LTDA
ADVOGADO : SP210964 RICARDO CAMPANA CONTADOR e outro(a)
APELADO(A) : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)

ADVOGADO : SP000002 MARLY MILOCA DA CAMARA GOUVEIA E AFONSO
GRISI NETO

No. ORIG. : 00010518620124036117 1 Vr JAU/SP

RELATÓRIO

O DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY (Relator).

Trata-se de embargos à execução fiscal,  opostos em 16/05/2012, em face da União, nos quais a
embargante  alega  irregularidades  na  CDA  por  não  apresentar  assinatura  válida  da  autoridade
competente,  pois  não  foi  juntado  o  certificado  digital  emitido  pela  autoridade  certificadora
credenciada, constando das CDAs apenas cópia da assinatura autográfica reproduzida como imagem,
o que afronta o Artigo 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei nº 11.419/2006. Aduz também que a
CDA não goza de certeza e liquidez por serem excessivos e abusivos os valores do débito, o que
torna necessária a exibição do processo administrativo que ensejou a inscrição na dívida ativa, bem
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como a realização de perícia contábil. Sustenta que os juros de mora e a multa foram aplicados de
forma excessiva.

Atribuiu aos embargos o valor de R$ 665.411,13 (seiscentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e
onze reais e treze centavos).

Intimada, a União apresentou impugnação.

Sobreveio sentença de improcedência dos embargos e condenação da embargante ao pagamento de
honorários  advocatícios  de  5% sobre  o  valor  da  execução,  nos  termos  do  Artigo  20,  §  4º,  do
CPC/1973 então vigente.

Em apelação, pleiteia a embargante a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Repisa o argumento
de  que  CDA não  apresenta  assinatura  válida  da  autoridade  competente,  pois  não  foi  juntado  o
certificado digital emitido pela autoridade certificadora credenciada, constando das CDAs apenas
cópia da assinatura autográfica reproduzida como imagem, em afronta ao Artigo 1º, § 2º, inciso III,
alínea "a", da Lei nº 11.419/2006. Também reafirma que a CDA não goza de certeza e liquidez por
serem excessivos e abusivos os valores do débito, o que torna necessária a exibição do processo
administrativo que ensejou a inscrição na dívida ativa, bem como a realização de perícia contábil.
Sustenta, ainda, abusividade dos juros de mora e da multa aplicada.

Com contrarrazões, subiram os autos.
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Vieram-me conclusos os autos.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

WILSON ZAUHY
Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:
Signatário (a): WILSON ZAUHY FILHO:10079
Nº de Série do Certificado: 11A21705314D3605
Data e Hora: 28/07/2017 17:04:12

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001051-86.2012.4.03.6117/SP
2012.61.17.001051-2/SP

RELATOR : Desembargador Federal WILSON ZAUHY
APELANTE : IND/ E COM/ DE CALCADOS J R LTDA
ADVOGADO : SP210964 RICARDO CAMPANA CONTADOR e outro(a)
APELADO(A) : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)

ADVOGADO : SP000002 MARLY MILOCA DA CAMARA GOUVEIA E AFONSO
GRISI NETO

No. ORIG. : 00010518620124036117 1 Vr JAU/SP

VOTO

O DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY (Relator).
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Primeiramente, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação resta prejudicado, tendo em
vista que ora se procede ao seu julgamento.

A análise  das  peças  juntadas  aos  autos  demonstra  que  os  embargos  foram opostos  em face  de
execução de débitos referentes a contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros, ajuizada pela
União.  O  período  da  dívida  abrange  as  competências  de  11/2008  a  02/2010  (inscrição  nº
36.947.809-6),  11/2008  a  02/2010  (inscrição  nº  36.947.810-0),  03/2010  a  06/2010  (inscrição  nº
39.490.180-0),  03/2010  a  06/2010  (inscrição  nº  39.490.181-9,  07/2010  a  10/2010  (inscrição  nº
39.635.190-5),  07/2010  a  10/2010  (inscrição  nº  39.635.191-3),  11/2010  a  01/2011  (inscrição  nº
39.755.242-4) e 11/2010 a 01/2011 (inscrição nº 39.755.243-2) (fls. 22/65).

O valor constante da inicial da execução é de R$ 665.411,13 (seiscentos e sessenta e cinco mil,
quatrocentos e onze reais e treze centavos), atualizado para dezembro de 2011 (fls. 21 e 21/verso).

Quanto  à  possibilidade  de  o  Procurador  da  Fazenda  Nacional  subscrever  a  petição  inicial  e  as
Certidões  de  Dívida  Ativa  por  chancela  eletrônica,  cumpre  transcrever  o  Artigo  25  da  Lei  nº
10.522/2002:

"Art. 25. O termo de inscrição em Dívida Ativa da União, bem como o das autarquias e fundações
públicas  federais,  a  Certidão  de  Dívida  Ativa  dele  extraída  e  a  petição  inicial  em processo  de
execução  fiscal  poderão  ser  subscritos  manualmente,  ou  por  chancela  mecânica  ou  eletrônica,
observadas as disposições legais.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se, também, à inscrição em Dívida Ativa e à
cobrança  judicial  da  contribuição,  multas  e  demais  encargos  previstos  na  legislação  respectiva,
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relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço."

A mesma autorização deflui do Artigo 6º, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais, que assim preceitua:

"Artigo 6º (...).

§  2º  -  A petição  inicial  e  a  Certidão  de  Dívida  Ativa  poderão  constituir  um único  documento,
preparado inclusive por processo eletrônico."

Também esta Egrégia Corte Regional possui entendimento de que a utilização dos meios eletrônicos
é plenamente viável. Confira-se o seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  CDA.  ASSINATURA  DIGITALIZADA.
POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão ora agravada, prolatada em consonância
com o permissivo legal,  encontra-se  supedaneada em jurisprudência  consolidada do C.  Superior
Tribunal de Justiça e desta Corte Regional de Justiça, inclusive quanto aos pontos impugnados no
presente recurso. 2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
é possível a subscrição manual, ou por chancela mecânica ou eletrônica, do termo de inscrição da
dívida  ativa,  dele  extraída  a  petição  inicial  em processo  de  execução  fiscal.  Precedentes.  3.  A
Certidão de Dívida Ativa pode ser assinada por chancela mecânica ou eletrônica, nos termos do art.
25 da MP 1.542/97 e art.  25 da Lei 10.522/2002. Ressalte-se que, embora a citada Lei tenha se
referido tão somente a chancela mecânica ou eletrônica, permanecendo silente quanto à assinatura
digitalizada,  esta  se  encontra  abrangida  pela  situação,  em  face  do  princípio  da  razoabilidade.
Precedentes.  4.  Ademais,  ressalte-se  que a  agravante  se  insurge contra  a  assinatura  digitalizada,
entretanto,  em  nenhum  momento  sustenta  a  sua  falsidade,  devendo  prevalecer  a  presunção  de
legalidade da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente deve ser ilidida por meio de prova
inequívoca, o que não restou demonstrado. 5. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a
ponto  de  demonstrar  o  desacerto  do  decisum,  limitando-se  a  reproduzir  argumento  visando  à

Inteiro Teor (6240072) http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpr...

7 of 14 23/01/18, 20:53



rediscussão da matéria nele contida. 6. Agravo interno desprovido.

(AI  00202383020144030000,  Desembargadora  Federal  DIVA MALERBI,  TRF3 -  Sexta  Turma,
e-DJF3 Judicial 1 DATA 20/04/2017)."

No  que  diz  respeito  à  necessidade  de  juntada  do  certificado  digital  emitido  pela  autoridade
certificadora credenciada, não há exigência na legislação para tal requisito.

Também não procede a alegação de ser necessária a exibição do processo administrativo que ensejou
a inscrição na dívida ativa e a realização de perícia contábil.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a juntada do processo administrativo
não  é  imprescindível  para  a  formação  da  certidão  de  dívida  ativa  e,  consequentemente,  para  o
ajuizamento da execução fiscal.  Ademais,  constitui  ônus do executado a juntada de documentos
hábeis a demonstrar a existência de vício formal na constituição do título executivo, bem como a
insubsistência do crédito nele declarado, tendo em vista a presunção de certeza e liquidez de que
goza a CDA. A embargante deixou de comprovar a necessidade de perícia contábil. Nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PERÍCIA.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA  N.  7/STJ.  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  FISCAL.  PRODUÇÃO  DE  CÓPIAS.
ÔNUS DO EMBARGANTE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E DE LIQUIDEZ DA CDA.

1. A análise quanto à necessidade da realização de prova pericial, em contrariedade ao entendimento
do Tribunal de origem requer o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice da Súmula n.
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7/STJ. Precedentes do STJ.

2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do
contribuinte,  cabendo  a  ele,  ainda,  a  juntada  do  processo  administrativo,  caso  imprescindível  à
solução da controvérsia.

3. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das
partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos
arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma,
eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da
CDA a ser  ilidida por prova a cargo do devedor."  (REsp 1.239.257/PR, Rel.  Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 31/03/2011.) Agravo
regimental improvido.

(AgRg  no  REsp  nº  1.523.774/RS,  Segunda  Turma,  Relator  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
votação unânime, J. 18/06/2015, DJe 26/06/2015)."

"TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  ART.  535  DO  CPC.  AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO.
ANÁLISE  DE  NULIDADE  DA  CDA.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  7/STJ.  PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PRODUÇÃO DE CÓPIAS. ÔNUS DA EMBARGANTE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535
do CPC.

2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do
contribuinte,  cabendo  a  ele,  ainda,  a  juntada  do  processo  administrativo,  caso  imprescindível  à
solução da controvérsia.
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3. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das
partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos
arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma,
eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da
CDA  a  ser  ilidida  por  prova  a  cargo  do  devedor."  (REsp  1.239.257/PR,  Rel.  Ministro  Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011, DJe 31/03/2011).

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp nº 1.580.219/RS, Segunda Turma, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, votação
unânime, J. 18/08/2016, DJe 12/09/2016)."

As Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal contêm todos os requisitos previstos no
Artigo 2º da Lei nº 6.830/80. Como se observa de fls. 21/65, as CDAs indicam, com clareza, o
fundamento legal da exação, a origem da dívida e o respectivo valor, além dos fundamentos legais
para  o  cálculo  da  correção  monetária,  multa,  juros  e  encargo  legal.  Estão  presentes  todos  os
elementos necessários para viabilizar a defesa do contribuinte.

A embargante não trouxe aos autos nenhum elemento apto a infirmar as CDAs, razão pela qual resta
mantida a presunção de liquidez e certeza dos títulos executivos.

O pagamento de tributos e contribuições após o prazo legalmente previsto autoriza a cobrança do
principal e dos acréscimos decorrentes do inadimplemento da obrigação (multa, juros e correção
monetária), tendo em vista a natureza jurídica diversa de referidos acessórios.
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A incidência  da  multa  moratória  resulta  de  previsão  legal  e  não  pode  ser  afastada  em caso  de
ausência de pagamento do tributo ou pagamento fora do prazo pelo contribuinte.

In casu, como se percebe das informações constantes das CDAs, o valor da multa aplicada pela
União corresponde a 20% do principal atualizado, o que está de acordo com o percentual previsto
pelo Artigo 35 da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 11.941/2009.

Outrossim, o Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 582.461/SP, de
Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sedimentou o entendimento de que a utilização da taxa SELIC
como índice de atualização de débitos tributários é legítima e as multas aplicadas no importe de 20%
não apresentam caráter de confisco:

"1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos
tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade.
Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício
Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz
rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária.
3.  ICMS. Inclusão do montante  do tributo em sua própria  base de cálculo.  Constitucionalidade.
Precedentes.  A base  de  cálculo  do  ICMS,  definida  como o  valor  da  operação  da  circulação  de
mercadorias  (art.  155,  II,  da  CF/1988,  c/c  arts.  2º,  I,  e  8º,  I,  da  LC 87/1996),  inclui  o  próprio
montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo
vendedor na operação. A Emenda Constitucional nº 33, de 2001, inseriu a alínea "i" no inciso XII do
§ 2º do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que cabe à lei complementar "fixar a base
de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem,
mercadoria ou serviço". Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do
imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, naturalmente a
interpretação  que  há  de  ser  feita  é  que  o  imposto  já  era  calculado  dessa  forma  em relação  às
operações  internas.  Com a  alteração  constitucional  a  Lei  Complementar  ficou  autorizada  a  dar
tratamento isonômico na determinação da base de cálculo entre as operações ou prestações internas
com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado "por dentro" em ambos os
casos.  4.  Multa  moratória.  Patamar  de  20%.  Razoabilidade.  Inexistência  de  efeito  confiscatório.
Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não
cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos
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aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão
fiscal,  de  um lado não pode ser  pífia,  mas,  de  outro,  não pode ter  um importe  que lhe  confira
característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão
recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória
a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.

(Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 582.461/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes,
Data do Julgamento: 18/05/2011, Órgão Julgador: Tribunal Pleno)."

No âmbito desta Corte, a questão também é assim decidida:

"EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - SELIC, MULTA DE 20% E ENCARGO DO DECRETO-
LEI 1.025/69: LICITUDE - MATÉRIAS APAZIGUADAS AO ÂMBITO DOS ARTS. 543-B E 543-
C, CPC - IMPROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS.

1-Em âmbito da SELIC, considerando-se o contido na CDA, cujo inadimplemento se protraiu no
tempo, sendo acobertado pela égide da lei  que a instituiu,  extrai-se se colocou tal  evento sob o
império da Lei n. 9.250/95, a partir desta, cujo art. 39, § 4º, estabelece a sujeição do crédito tributário
federal à SELIC.

2-O debate encontra-se definitivamente solucionado, porquanto o Excelso Pretório, no âmbito de
Repercussão Geral, reconheceu a licitude de enfocado indexador, bem assim o C. STJ, via Recurso
Repetitivo. Precedentes.

3-Reflete a multa moratória (no percentual de 20%, fls. 20 e seguintes) acessório sancionatório, em
direta consonância com o inciso V, do art. 97, CTN, assim em cabal obediência ao dogma da estrita
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legalidade tributária.

4-Quanto à alegada violação do princípio da vedação ao confisco, não prospera referida alegação,
pois fixada a reprimenda consoante a legislação vigente, questão esta já solucionada pela Suprema
Corte, via Repercussão Geral. Precedente.

5-A respeito do que sustentado recursalmente quanto ao tema sucumbencial nos embargos, legítima a
incidência do encargo de 20% previsto pelo Decreto-Lei n.º 1.025/69, matéria também resolvida ao
rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C, CPC, pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Precedente.

6-Improvimento à apelação. Improcedência aos embargos.

(TRF 3ª Região, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1741399, Terceira Turma, Juiz Federal Convocado
SILVA NETO, votação unânime, J. 22/10/2015, e-DJF3 Judicial 1 Data: 29/10/2015)."

Por conseguinte, tomo como norte o quanto decidido pelo STF para reconhecer que multa decorrente
de não recolhimento de tributo, limitada a 20% (vinte por cento), não configura confisco.

Pelo exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.
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