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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como premissa investigar a legislação vigente em nível nacional, as 

propostas e o que pode ser aprimorado na busca da aplicabilidade da transação tributária 

prevista no artigo 171 do Código Tributário Nacional, assim como a respectiva análise crítica 

ao conteúdo do artigo 156, III, do mesmo diploma legal, dentro de suas limitações e em 

convergência com o texto constitucional. Para tanto, não houve enfrentamento da transação na 

sua modalidade preventiva, de forma a evitar a análise acerca de eventual necessidade de 

alteração do conteúdo do indicado dispositivo, e, ao mesmo tempo, realizá-la de forma a 

verificar a sua prática à luz dos princípios constitucionais que regem a matéria e ao quanto 

proposto pelos Projeto de Lei 5.082/2009 e Projeto de Lei Complementar 469/2009, além da 

recentíssima Medida Provisória 899, a qual busca implementar, ainda que de forma tímida, a 

transação tributária em nível federal, assim como exemplos de aplicação prática de tal 

instrumento em outras esferas federativas, com análise de dados e casuísticas pontuais. Ao 

final, apresentaremos sugestões de melhorias práticas para aumentar a utilização deste método 

adequado, e pouco explorado, de solução de conflitos em matéria tributária. 

 

Palavras-chave: Transação. Transação tributária. Métodos adequados de solução de 

conflitos. Extinção do crédito tributário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper aims to study the legislation in force at the national level, the proposals and what 

can be improved searching for the applicability of tax transaction provided for in article 171 

of the National Tax Code, as well as the respective critical analysis of the content article 156, 

III. , of the same legal diploma, within its limitations and in convergence with the 

constitutional text. Therefore, there was no confrontation of the transaction in its preventive 

mode, in order to avoid the analysis of the possible need to change the content of the indicated 

article, and, at the same time, to perform it in order to verify its practice with constitutional 

principles that rules the matter and as proposed by Bill 5.082 / 2009 and Complementary Bill 

469/2009, as well as the very recent Medida Provisória 899, which seeks to implement, even 

timidly, the tax transaction at the federal level, as well as examples of practical application of 

such an instrument in other federative spheres, with data analysis and practical cases. In the 

end, we will offer suggestions for practical improvements to increase the use of this 

appropriate, and little explored, tax dispute resolution method. 

 

Keywords: Transaction. Tax transaction. Adequate methods of conflict resolution or 

alternative dispute resolution. Extinction of the tax credit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 -  Série histórica dos índices de conciliação em processos judiciais......... 20 

Figura 2 - Indicadores de litigiosidade................................................................... 21 

Figura 3 - Mapa da legislação tributária nos Estados e Municípios....................... 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO...................................................................................... 12 

2 OS MÉTODOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS.. 17 

2.1 DEFINIÇÃO TERMINOLÓGICA.................................................................. 17 

2.2 A CRISE DO ACESSO À JUSTIÇA................................................................ 19 

2.3 EVOLUÇÃO HISTÓRICA............................................................................ 24 

2.4 TRANSAÇÃO............................................................................................. 32 

2.5 MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO.................................................................... 37 

3 REQUISITOS E DESAFIOS DA TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA..... 42 

3.1 PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O SISTEMA JURÍDICO ADMINISTRATIVO E 

TRIBUTÁRIO.............................................................................................. 

 

42 

3.1.1 Princípio da legalidade............................................................................. 43 

3.1.1.1 Constituição, exigência e extinção do crédito tributário.......................... 44 

3.1.2 Princípio da eficiência administrativa e a tributação participativa........... 45 

3.1.3 Princípios da publicidade, impessoalidade, discricionariedade e 

moralidade................................................................................................ 

 

49 

3.1.4 Princípios da razoabilidade e proporcionalidade...................................... 54 

3.1.5 Princípio da isonomia e desestímulo ao pagamento voluntário............... 56 

3.1.6 (In)disponibilidade do interesse público e a atividade administrativa 

vinculada.................................................................................................. 

 

59 

3.2 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A RENÚNCIA DE RECEITA............. 64 

4 TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA.............................................................. 70 

4.1 TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA........................ 70 

4.2 PROJETO DE LEI GERAL DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROJETO DE 

LEI 5.082/2009, O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 469/2009 E A 

MEDIDA PROVISÓRIA 899......................................................................... 

 

 

78 

4.3 A MEDIDA PROVISÓRIA 899, OS PROJETOS DE LEI E A TRANSAÇÃO POR 

ADESÃO..................................................................................................... 

 

87 

4.4 

4.5 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTADOS E MUNICÍPIOS............................... 

TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA NO DIREITO COMPARADO............................... 

95 

103 

5 PROPOSTAS E REQUISITOS PARA APLICABILIDADE DO  



INSTITUTO DA TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA................................ 107 

5.1 REQUISITOS PARA A CELEBRAÇÃO DA TRANSAÇÃO................................ 107 

5.1.1 Requisitos indispensáveis para a implementação da transação 

tributária................................................................................................... 

 

108 

5.1.2 A transação individual: processo administrativo, decisão colegiada, 

publicidade, diálogo e transparência. Adoção de 

standards................................................................................................... 

 

110 

5.1.3 Tributos de natureza continuada x transação preventiva. Efeitos 

prospectivos da transação......................................................................... 

 

114 

5.1.4 Requisitos orçamentários......................................................................... 116 

5.2 PROPOSTAS............................................................................................... 118 

5.2.1 Transação tributária, recuperação judicial e falência............................... 118 

5.2.2 Transação e créditos tributários dispensados da execução fiscal............. 119 

5.2.3 Transação, bônus de adimplência e cadastro positivo.............................. 121 

6 CONCLUSÕES...................................................................................... 124 

7 BIBLIOGRAFIA.................................................................................... 129 

 ANEXOS................................................................................................. 142 

 ANEXO A – PARECER N. 9454/05, PROCURADORIA GERAL 

DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE........................................ 

 

143 

 ANEXO B – MANIFESTAÇÃO SECRETÁRIO GERAL TCE – 

PROCESSO TC-30613/026/08.............................................................. 

 

157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre as frustrações de um profissional da área jurídica, a maior delas, ao menos para 

nós, é a incapacidade de dar solução, pôr um fim, seja ele positivo ou negativo, aos conflitos 

envolvendo nossos constituintes. Tais frustrações trazem mais do que uma “simples” falta de 

resolução dos conflitos, mas nos levam, também, ao descrédito na capacidade das instituições 

e, por consequência, na (in)capacidade da estrutura jurisdicional atual em dar vazão ao 

crescente número de processos1. 

 

Segundo estudo anual do Conselho Nacional de Justiça, em sua última versão 

publicada em 2018 e relativa ao ano-base de 2017, à exceção da Justiça Eleitoral, cujo 

decréscimo pode ser explicado pela sua sazonalidade vinculada ao período eleitoral, a Justiça 

Estadual, a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal e a Justiça Militar, todas estas, somaram 

uma quantidade maior de novos casos em relação ao ano anterior, apesar de existir uma 

pequena melhora nos indicadores relacionados à produtividade2. 

 

Isto tudo, num cenário processual mais atual 3 , onde temos o franco incentivo à 

utilização de outros métodos adequados para solução dos conflitos, além da tutela 

jurisdicional exercida pelo Estado-juiz, tais quais, arbitragem, transação, mediação, 

conciliação, tribunais administrativos, dispute boards, dentre outros tantos. Este quadro 

transforma a antiga visão sobre a figura do Juiz como única forma de solucionar conflitos 

num cenário em que se vê um sistema multiportas, com amplas metodologias de resolução de 

tais conflitos, inclusive, com uso de tecnologia para dar maior celeridade ao fim, ou, à 

prevenção destes. 

 

Por tais razões e por acreditar na necessidade de contribuirmos de alguma forma para 

a melhora do cenário apontado, buscaremos, neste trabalho, analisar como tais métodos de 

solução de conflitos podem ser utilizados para a resolução de demandas tributárias, com foco, 

como o próprio título sugere, na transação. 

 

 
1 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2018: ano-base 2017/Conselho Nacional de 
Justiça - Brasília: CNJ, 2018. Disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/09/8d9faee7812d35a58cee3d92d2df2f25.pdf. Acesso em: 06 
abr. 2019, p. 32. 
2 Idem. 
3 Idem, p. 137. 
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Neste sentido e para os fins propostos, analisaremos a legislação vigente no Brasil, 

tanto em nível federal, estadual e municipal, para fins de verificação da aplicabilidade do 

instituto da transação tributária prevista no artigo 171, caput e 156, inciso III, da Lei 5.172, de 

5 de outubro de 1966 - o Código Tributário Nacional, a Medida Provisória 899, de 16 de 

outubro de 2019 e seus desdobramentos, analisando seus limites, os desafios que a sociedade 

contemporânea demanda. 

 

E, ainda, apresentar proposta(s) para ampliação da sua utilização pelas partes 

conflitantes, com regramentos específicos que preservem os princípios constitucionais 

tributários e os que regem e tutelam o interesse público. 

 

Este trabalho, portanto, buscará para o fim proposto, verificar, inicialmente, a estrutura 

de cobrança e discussão do crédito tributário no âmbito do Direito pátrio e as razões da 

criação do elevado estoque de dívida ativa4, e como a transação pode, e deve, ser utilizada 

para a sua redução. 

 

Dito isto, analisar-se-á a estrutura jurídica brasileira, com todo seu escopo envolvendo 

a transação tributária, os limites impostos em nível constitucional e pelo Código Tributário 

Nacional, com ampla pesquisa de legislação existente sobre o tema. 

 

Também se analisará no curso do presente trabalho a interlocução da transação 

tributária com outros ramos do Direito, tais quais e não tão somente: financeiro, cível, 

processual, etc., tendo como premissa da pesquisa a adoção de modelo de reflexão de 

práticas-jurídicas, uma pesquisa exploratória, na qual será estudada a legislação brasileira em 

vigor, sua aceitação ou recusa a partir de uma análise doutrinária e jurisprudencial, 

comparação com outros sistemas legais, sempre que possível, e, então, concluir se há 

efetivamente um sistema de que permite a prática plena ou limitada do instituto da transação 

tributária. 

 

Dentro deste contexto, buscaremos entender, e demonstrar, como o marco legal 

brasileiro vigente autoriza a utilização do instituto da transação tributária, notadamente em 

razão da necessidade do próprio Estado procurar formas de reduzir o estoque da dívida ativa, 

 
4 Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-11/divida-ativa-da-uniao-cresce-14-em-
cerca-de-dez-meses-e-chega-r-18-trilhao. Acesso em: 06 abr. 2019. 
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o qual, somente da União, beira a casa de 1,8 trilhão de reais, conforme dados apresentados 

pela Receita Federal no ano de 20165. 

 

Aqui, há de ser reconhecido o esforço6 , principalmente da União, em reduzir tal 

estoque, com a criação de programas de pagamento incentivado de tributos e seus acréscimos 

legais; formação de grupos de trabalho para cobrança de grandes devedores; busca de formas 

de cobrança não judicial do crédito tributário, como, por exemplo: protesto, inscrição em 

órgãos de proteção ao crédito, criação de cadastro de inadimplentes; foco em melhoria nos 

procedimentos de controle e fiscalização; etc. 

 

Contudo, mesmo que tais exemplos denotem o início de um processo de mudança de 

paradigma da relação entre o Fisco e o contribuinte, e, até mesmo da forma de constituição e 

cobrança do crédito tributário, o que se conclui, como será demonstrado adiante, é que, 

infelizmente, dentro de um cenário mais amplo, há de se promover uma necessária 

modificação estrutural, modificação esta que não se dará apenas no campo legal, mas, 

também, comportamental. 

 

Num trabalho mais amplo, certamente o ponto de partida para estudar esta 

modificação seria a análise da complexa estrutura legal da tributação nacional, contudo, por 

ser um trabalho mais específico e direcionado à aplicação do instituto da transação, nosso 

recorte, para fins didáticos, será apenas e tão somente o estudo do arcabouço jurídico atual 

para sua aplicação e o que pode ser melhorado para utilização do indicado instituto, em maior 

escala. 

 

Embora exista a previsão da transação tributária em nossa legislação, assim como em 

níveis estaduais e municipais com leis mais amplas e com caráter regulador deste 

procedimento, a exemplo dos Estados de Pernambuco, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio 

Grande do Sul, ou, ainda, dos Municípios de Jaboatão dos Guararapes/PE, Salvador/BA, Belo 

Horizonte e Juiz de Fora/MG, Florianópolis/SC, dentre outros, será preciso analisar e 

responder se tais leis, na forma que estão postas, ofendem eventual  indisponibilidade do 

 
5  Disponível em http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-11/divida-ativa-da-uniao-cresce-14-em-
cerca-de-dez-meses-e-chega-r-18-trilhao. Acesso em: 20 nov. 2018. 
6 PINHO, Mariana Corrêa de Andrade Pinho. Os novos rumos da cobrança da dívida ativa da União. 
Disponível em < https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/contraditorio/os-novos-rumos-da-cobranca-da-
divida-ativa-da-uniao-09042018>. Acesso em: 15 jul. 2019. 
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crédito tributário ou, ainda, se seria caso de renúncia de receita, nos termos artigo 14 da Lei 

Complementar 101, de 4 de maio de 2000 – a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Para responder a tais perguntas, buscaremos resposta, mais uma vez, na melhor 

doutrina e jurisprudência pátrias, em cotejo, ainda, com a clara evolução da legislação 

processual, a exemplo da mudança na sistemática procedimental na minirreforma do então 

vigente Código de Processo Civil de 1973, na qual fora dada nova redação ao seu artigo 331, 

conforme Lei 8.592/1994, para possibilitar, através de uma audiência de conciliação, a 

composição do litígio, tendo, aí, uma inauguração da fase de estímulo à composição de 

litígios no âmbito processual civil, em consonância com o que já previa o Código Tributário 

Nacional há anos. 

 

Contudo, o que se verifica, diante do amplo acesso à jurisdição e da incapacidade do 

Judiciário dar solução célere e técnica aos conflitos, é que também houve uma rápida 

evolução da busca não só pela composição dos litígios, mas, também pela sua prevenção, a 

exemplo do que está inserido como um dos máximos fundamentos do atual CPC, mais 

precisamente em seu artigo 3º e incisos. 

 

Temos, então, os elementos da legalidade, com os seus devidos limites, e de princípios 

que buscam, modernamente, a aplicação de solução alternativa de conflitos, tão comum no 

exterior em seus respectivos sistemas – as alternative dispute resolutions – e que agora, diante 

da premente necessidade de implementação em nosso sistema, precisam ser estudadas e 

aplicadas. 

 

Nesta comparação, iremos descartar qualquer estudo profundo sobre mediação, 

conciliação e arbitragem, citando-as apenas como métodos adequados de solução de conflitos 

tributários, focando o trabalho apenas e tão somente na transação tributária. 

 

Entender a sistemática da transação diante dos anseios da sociedade se torna mais que 

evidente diante do já citado cenário caótico da recuperação de crédito tributário, a partir do 

ponto de vista do Estado, e da rápida solução aos conflitos, notadamente em razão de 

interpretação e aplicação da legislação tributária, a partir do ponto de vista dos contribuintes. 
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Estudar, verificar pontos positivos, negativos, eventuais limitações e encarar os 

desafios que a matéria traz, demonstra a relevância prática do trabalho se assim puder 

contribuir com outros trabalhos já existentes, para fins de pacificação dos litígios envolvendo 

nossa caótica ordem tributária, com avaliação da sistemática legal vigente e sugestões de 

melhoria para a aplicação da transação tributária. 

 

Nesta linha, é que proporemos soluções de incremento à sua utilização diante das 

limitações vigentes, respeitados os paradigmas existentes em nossa legislação e avançando, 

sobre as máximas da renúncia de receita, sobre o mito da indisponibilidade do crédito 

tributário, dentre outras imagináveis limitações, obedecendo a princípios constitucionais e, 

diferentemente de muitas leis que apenas delegam ao chefe do Poder Executivo o poder de 

transacionar, apresentar ideias que possam representar sim, um potencial inovador nesta nossa 

crescente necessidade por Justiça e pela equalização da fato eficiência x equidade em nossa 

sociedade. 
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2. OS MÉTODOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

2.1 DEFINIÇÃO TERMINOLÓGICA 

 

Às palavras deve ser atribuído um único sentido o qual, a partir da leitura da 

mensagem transmitida, possa permitir àquele que transmite a mensagem e aquele que a recebe 

a comunicação em diferenciação de entendimento e sem que haja divergência ou múltiplos 

sentidos por este canal comunicativo. 

 

A busca por esta unicidade é o símbolo da Lógica Jurídica, muito comum para aqueles 

que ocupam o papel de contribuinte, como representante do Fisco, como cidadão e como 

operador do Direito, do Direito Tributário, ramo este o qual, em sua evolução, e com muita 

convergência com a filosofia, a hermenêutica e a sociologia jurídica, tem contribuído, 

sobremaneira, pela resolução e proposição de soluções para as relações jurídicas, sobretudo as 

tributárias, dentro do nosso ordenamento. 

 

E, como não poderia deixar de ser, merece destaque a contribuição hoje difundida 

pelos ensinamentos da escola paulista, com destaque para a difusão das ideias pelo professor 

Paulo de Barros Carvalho, acerca da necessária, exigente e difícil necessidade de utilização 

terminologia científica para que nós, praticantes da Ciência do Direito, possamos nos 

diferenciar sobre a fraca técnica legislativa que nos impõe tantas dificuldades hodiernamente.7 

 

Sendo um discurso descritivo, ou seja, que descreve normas jurídicas, o nosso 

discurso, como Ciência do Direito, deve deflagrar “a significação que obtemos a partir da 

leitura dos textos do direito positivo”8, e, para a construção deste sentido, o direito positivo 

deve ser influenciado pela Ciência do Direito, a qual tem suporte na Teoria Geral do Direito, a 

qual, por, fim, deve ter, como ponto de partida a Linguagem da Lógica Jurídica e a 

univocidade de seus termos9. 

 

Neste sentido, utilizaremos a expressão “métodos adequados de solução de conflitos” 

em contraponto a outras terminologias utilizadas, como métodos alternativos de resolução de 

 
7 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 36-37. 
8 Idem, p. 40. 
9 Para demonstrar de forma didática este fluxo de formalização x desformalização, importante a leitura do 
quadro ilustrativo constante da citada obra do professor Paulo de Barros Carvalho, também à página 40. 
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conflitos, meios alternativos de solução de controvérsias, enfim, de outras expressões que, em 

sintonia com a qual utilizaremos, encaminham aos métodos indicados neste trabalho. 

 

E a adoção da expressão métodos adequados de solução de conflitos decorre da 

expressa concordância ao quanto afirmado por Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr, num 

caminho para uma justiça multiportas: 

 

O processo civil está passando por uma radical transformação. 
A justiça estatal clássica, adjudicada pelo juiz, não é mais o único meio adequado 
para a solução de conflitos. Ao lado desta justiça de porta única, surgem novas 
formas de acesso: a justiça se torna multiportas. 
Nesta nova justiça, a solução judicial deixa de ter a primazia nos litígios que 
permitem a autocomposição e passa a ser ultima ratio, extrema ratio. Assim, do 
acesso à justiça dos tribunais passamos ao acesso aos direitos pela via adequada de 
composição, da mesma forma que, no campo do processo, miligramos da tutela 
processual, com fim em si mesmo, para a tutela dos direitos, como finalidade do 
processo.10 

  

Some-se, à citação supra, ainda, a explicação adotada por Leonardo Varella Giannetti, 

a qual merece integral destaque: 

 

Advirta-se, desde já, que o termo “meios alternativos” de resolução de conflitos é 
objeto de crítica doutrinária e vem sendo substituído por “meios adequados” ou 
“meios apropriados” de resolução de conflitos, justamente porque não se tratam de 
meios secundários ou de menor importância frente ao Judiciário. 
Os MASC passam a ser vistos não apenas como meios alternativos, mas 
complementares ou adequados a determinados tipos de conflitos, de forma a 
desfazer a tradicional visão de que a decisão judicial é a forma (ou padrão) oficial de 
resolução de conflitos. O próprio CNJ utiliza o termo “meios adequados” no texto 
da Resolução nº 125, de 2010, que trata da Política Judiciária Nacional de 
tratamento dos conflitos de interesses, tendente a assegurar a todos o direito à 
solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade.11 

 

Seguindo o quanto acima exposto, portanto, concluímos que a melhor expressão a ser 

utilizada é métodos adequados de solução de conflitos, em detrimento às demais, inclusive 

sob o prisma dos aspectos temporais, econômicos e de resultados12, para que se possa concluir 

que os indicados métodos não são caminhos meramente alternativos, mas sim, caminhos 

 
10  DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Justiça Multiportas e Tutela Constitucional Adequada: 
Autocomposição em Direitos Coletivos. In: ZANETI JR., Hermes; CABRAL, Trícia Navarro Xavier (Coord.). 
Justiça Multiportas: mediação, conciliação, arbitragem e outros meios de solução adequada para conflitos. 
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 36. 
11  GIANNETTI, Leonardo Varella. Arbitragem no direito tributário brasileiro: possibilidade e 
procedimentos. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Programa de Pós-
Graduação em Direito. Belo Horizonte, 2017, p. 22. 
12  SOUZA, Luciane Moessa de. Resolução de conflitos envolvendo o poder público: caminhos para uma 
consensualidade responsável e eficaz. In: MARRARA, Thiago. Direito administrativo: transformações e 
tendências. São Paulo: Almedina, 2014, p. 488. 
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adequados para tais resoluções, em que pese a utilização de outros termos no decorrer do 

presente trabalho, as quais deverão ser interpretadas à luz desta definição. 

 

2.2 A CRISE DO ACESSO À JUSTIÇA 

 

A busca pela tutela jurisdicional gera expectativas acerca da previsão de conclusão e 

encerramento da disputa travada em juízo, independentemente de seu resultado, afinal, o que 

as partes buscam, quando decidem o caminho da batalha jurídica, seja por qualquer um dos 

métodos possíveis, é resolução do conflito. 

 

A métrica da duração do litígio não é simples, notadamente por estar fora do controle 

dos representantes das partes litigantes. Acrescenta-se que, a cada dia que passa, torna-se mais 

difícil ainda a conclusão dos feitos ajuizados em razão do seu crescente número, cuja 

constatação está materializada nas publicações realizadas pelo Conselho Nacional de Justiça 

por meio de seu anuário “Justiça em Números”13. 

 

Fora da tradicional via de solução por julgamento do Poder Judiciário, podemos 

destacar que o Brasil é o quinto país no mundo a mais utilizar arbitragem para fins de solução 

de conflitos internacionais, conforme ranking divulgado pela Câmara de Comércio 

Internacional (CCI) em 201614, e com boa escala de utilização em litígios nacionais, conforme 

pesquisa feita em 2018, na qual se aponta que entre 2016 e 2017 houve um incremento de 

10,44% no número de procedimentos arbitrais, ainda que tal pesquisa tenha sido realizada na 

base das seis maiores câmaras arbitrais nacionais15 , e, mesmo que esta base não inclua 

conflitos de natureza tributária, pela simples falta de base legal que permita a solução arbitral, 

é importante mencionar a evolução de sua utilização como fuga ao estrangulamento da 

solução judicial. 

 

Além destes, os dados constantes de pesquisas relacionadas à utilização de mediação e 

conciliação, com ou sem a ocorrência da transação, ou, ainda, realizados ou não perante o 
 

13 Op Cit. 
14 VIVANI, Luis. Brasil é o 5º país que mais utiliza arbitragem no mundo. Disponível em:  
https://www.jota.info/justica/brasil-e-o-5o-pais-que-mais-utiliza-arbitragem-no-mundo-19092017. Acesso em: 
06 abr. 2019. 
15 LEMES, Selma Ferreira. Pesquisa - 2018 Arbitragem em Números e Valores. Seis Câmaras. 8 anos Período 
de 2010 (jan./dez) a 2017 (jan./dez.) Disponível em: 
http://selmalemes.adv.br/artigos/An%C3%A1lise-%20Pesquisa-%20Arbitragens%20Ns.%20e%20Valores-
%202010%20a%202017%20-final.pdf. Acesso em: 06 abr. 2019. 
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Poder Judiciário, trazem, também, um alento, uma demonstração do crescimento de tais 

métodos de solução de conflitos, conforme figura abaixo: 

 

Figura 1 - Série histórica dos índices de conciliação em processos judiciais 

 

 

Fonte: CNJ (2018)16 

 

Notadamente se verifica um acréscimo, ainda que leve, na solução de conflitos através 

da conciliação, e, naturalmente, tal evolução se dá para além da influência das partes por 

mediadores e conciliadores, mas, sim, por uma política legal para resolver litígios por meio de 

mecanismos de estímulo à sua utilização, como, por exemplo, os princípios e regras 

constantes do Código de Processo Civil de 201517, da implementação da Lei 13.140/201518 e 

do Ato Regimental n. 5/2007 da Advocacia Geral da União, que criou a Câmara de 

Conciliação e Arbitragem da Administração Federal. 

 

Apesar disto, quando adentramos na análise da clássica solução estatal por intermédio 

do Estado-juiz, os números preocupam. Não só pelo grande número de processos, mas, 

também, pelo crescimento da litigiosidade quando temos em contrapartida a adoção de outros 

métodos para solucionar conflitos. 

 

 
16 Op. cit., p. 137. 
17 Lei 13.105, de 16 de março de 2015. 
18  Lei que dispõe sobre “a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a 
autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública”. 
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Segundo o Conselho Nacional de Justiça, tivemos, entre 2016 e 2017, um acréscimo 

de aproximadamente 1,7% de novos casos envolvendo a Justiça Estadual, Federal e do 

Trabalho, com pequenas melhoras no índice de produtividade e variações diversas em seus 

indicadores de gestão, conforme figura abaixo: 

 

Figura 2 - Indicadores de litigiosidade19 

 

        Fonte: CNJ (2018)20 

 

Naturalmente, não basta a existência de um Poder Judiciário com diversas comarcas e 

seções/subseções judiciárias, ou, ainda, juízes e servidores em número suficiente para que 

exista solução de conflitos, mas, sim, que haja entrega, efetiva, célere e técnica para que estes 

possam ser resolvidos da melhor e mais rápida forma possível. 

 
19  Excluímos do indicado quadro os índices da Justiça Eleitoral, em razão da sua extrema sazonalidade 
decorrente do processo das eleições acontecer a cada dois anos. 
20 Op. cit., p. 32. 
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A criação de metas de despachos, decisões, sentenças, sem, contudo, ser garantido às 

partes, no processo judicial e até mesmo no processo administrativo, que tais atos sejam 

providos das cautelas e da técnica que a legislação processual e material exigem, não é 

suficiente para a entrega de uma prestação célere aos jurisdicionados. 

 

Lembramos que vivemos em uma sociedade que deixou de ser amparada por um 

Estado Liberal e passou a ser, especialmente após a promulgação da Constituição de 1988, um 

Estado Social21, com amplos direitos à massa de cidadãos cuja contemporaneidade e evolução 

das relações, sejam elas tributárias, comerciais, consumeristas, sociais, etc., demandam 

necessidade de resolução dos conflitos causados pelo emergir de tais direitos, sobretudo 

agora, com a velocidade da evolução tecnológica, massificação dos meios de comunicação e 

redes sociais, e, por consequência, do acesso à informação, anteriormente restrito à uma 

camada mais abastada e/ou urbanizada da população. 

 

Com as conhecidas limitações de investimento pelo Estado no binômio 

celeridade/qualidade, e, por vezes, pela ausência de especialização para a resolução de 

conflitos de natureza mais específica e que exigem um alto grau de conhecimento, pela 

crescente necessidade de respostas céleres e técnicas, com pilares nos anseios sociais, devem 

ser fomentadas formas de acesso à justiça, sem, necessariamente, existir a necessidade de 

solicitar a prestação ao Poder Judiciário. 

 

O acesso à justiça deixa de ser, então, a mera garantia do acesso à tutela jurisdicional 

por meio do Estado-juiz, pelo exercício da jurisdição e da sua função estatal pacificadora, 

para que, mediante construção normativa passe a admitir e incentivar, como já vem sendo 

feito, a utilização de outros métodos adequados de solução de conflitos, sejam eles com ou 

sem a interveniência do Poder Judiciário. 

 

Tais métodos buscam, por meio da, sempre que possível, não intervenção do Estado-

juiz, diante da sua incapacidade de promoção da prestação jurisdicional de forma célere, 

menos custosa, menos gravosa e mais eficaz, o efetivo acesso à justiça, em sua moderna 

 
21  Especialmente sobre este tema, é válida a leitura do Capítulo II, item IV, da obra Curso de Direito 
Constitucional Contemporâneo, de Luís Roberto Barroso. O mesmo traça, em elevada categoria e com excelente 
cotejo histórico, a transformação pela qual o constitucionalismo, mundial e nacional, passou até chegarmos ao 
nosso atual estágio, com uma leve pitada do que podemos imaginar para o futuro. (BARROSO, Luís Roberto. 
Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 60-69). 
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acepção, ou seja, um acesso à ordem jurídica justa, através da “pacificação com justiça”, 

como bem asseveram Cintra, Grinover e Dinamarco: 

 

O acesso à justiça é, pois, a ideia central a que converge toda a oferta constitucional 
e legal desses princípios e garantias. Assim (a) oferece-se a mais ampla admissão de 
pessoas e causas ao processo (universalidade da jurisdição), depois (b) garante-se a 
todas elas (no cível e no criminal) a observância das regras que consubstanciam o 
devido processo legal, para que (c) possam participar intensamente da formação do 
convencimento do juiz que irá julgar a causa (princípio do contraditório), podendo 
exigir dele a (d) efetividade de uma participação em diálogo -, tudo isso com vistas 
a preparar uma solução que seja justa, seja capaz de eliminar todo resíduo de 
insatisfação. Eis a dinâmica dos princípios e garantias do processo, na sua interação 
teleológica apontada para a pacificação com justiça.22 
 

Este caminho pela busca de acesso à justiça, sem, necessariamente, trilhar o caminho 

da jurisdição estatal, é bem explicado por Cássio Scarpinella Bueno, o qual demonstra a 

existência de três “ondas de acesso à justiça”23. 

 

Afirma o professor que a primeira destas ondas “volta-se à criação de condições para 

propiciar o acesso à justiça aos pobres”24, de forma a permitir que todos os cidadãos, tenham 

acesso à tutela jurisdicional garantida nos termos dos princípios e regras constitucionais e na 

forma da Lei, evitando, assim, que o acesso seja garantido somente às camadas abastadas da 

população.  

 

Cita-se como exemplo o mecanismo de diferimento do pagamento das custas 

processuais, a suspensividade das custas e honorários sucumbenciais previstos para aqueles 

que são portadores da gratuidade judiciária e o acesso à justiça por meio dos juizados 

especiais de pequenas causas. 

 

Neste caso, especificamente no que tange ao acesso amplo e irrestrito ao Poder 

Judiciário, é preciso pensar em tal tema com cautela, para que se evite a existência de lides 

temerárias, simuladas, ou, ainda, que em verdadeira loteria, possam causar danos ilegais, 

certas vezes irreparáveis, por decorrência de consequências processuais, como, por exemplo, 

a revelia, como bem destaca Paulo Cesar Santos Bezerra, em excelente obra sobre acesso à 

 
22 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
Geral do Processo. 22. ed. ver. e atual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 40. 
23  BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 
processual civil, 1. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-54. 
24 Idem, p. 53. 
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justiça ao demonstrar a nocividade da amplitude de tal acesso com base na experiência 

fornecida pela Justiça do Trabalho25. 

 

Noutro giro, a segunda destas ondas “relaciona-se com a proteção judicial do que é 

chamado ‘direitos e interesses difusos’”26, com a viabilidade de se requerer, por meio das 

pessoas legalmente elencadas como passíveis de representação ativa em juízo, a tutela de 

direitos que não se encontram individualizados. 

 

Por fim, a terceira onda, que é a que mais reflete significância em relação ao presente 

trabalho, é aquela “que propugna um novo meio de ser pensando o próprio processo enquanto 

realizador do direito material”27, uma vez que esta, segundo o citado doutrinador: 

 

(...) reside muito mais na criação de mecanismos alternativos de solução de 
conflitos, que dispensem, ou, quando menos, flexibilizem a atuação da função 
jurisdicional; a criação de novos procedimentos de acordo com as vicissitudes do 
direito material controvertido e, de forma ampla, as reformas das leis processuais 
para que elas sejam mais aderentes às realidades externas do processo. Não se trata, 
pois, de apenas criar condições de acesso à justiça no sentido de fazer um 
determinado direito ou interesse seja levado para apreciação do Estado-juiz mas, 
muito além disto, de uma concepção que admite não ser suficiente a representação 
judicial de um direito.28 

 

Assim, o acesso à justiça, em sua franca evolução, deixa de ser o mero acesso à 

jurisdição estatal, para, hodiernamente, ser o meio efetivo de solução ou prevenção de 

conflitos, seja por meio da atuação do Estado-juiz, inclusive através da indução de 

composição por meios adequados de solução de conflitos que possam ser práticos de forma 

endoprocessual, seja pela jurisdição não-estatal, pela autocomposição ou por outros meios, 

menos custosos e mais céleres previstos e autorizados pela legislação. 

 

2.3 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 
Apesar de todo o movimento atual em torno da valorização e ampliação dos métodos 

adequados de solução de conflitos, nem sempre se vislumbrou o caminho por tais resoluções 

fora da atuação jurisdicional do Estado-juiz. 

 
 

25 BEZERRA, Paulo Cesar Santos. Acesso à justiça: um problema ético-social no plano da realização do direito. 
2. ed. Rev. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 161-183. 
26 BUENO, Cássio Scarpinella. Op. cit., p. 54. 
27 Idem, p. 54. 
28 Ibidem, p. 55. 
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Antes da prestação jurisdicional estatal, as relações litigiosas eram solucionadas 

através dos “equivalentes jurisdicionais”29, como autotutela e autocomposição, por exemplo. 

A primeira, com o predomínio a vitória do mais forte, do mais astuto ou do mais ousado sobre 

o mais fraco, sobre o menos inteligente, podendo se fazer por meio da vingança privada, 

quando tais atos eram promovidos por particulares, ou, do jus punitionis, quando o próprio 

Estado, ainda sem mecanismos imparciais de julgamento, impunha seus critérios e decisões 

para os fins de solução dos conflitos30. 

 

Em outros casos por meio da autocomposição, cuja ocorrência era mais rara, quando 

uma ou mais partes em conflito abrem mão do seu interesse ou parte dele, como legítima 

“forma de solução do conflito pelo consentimento espontâneo de um” ou mais “dos 

contendores em sacrificar o interesse próprio, no todo ou em parte, em favor de interesse 

alheio”31, naquilo que hoje encontramos quando da ocorrência da submissão e na transação.32 

 

Contudo, analisando a evolução do processo civil brasileiro, vemos uma 

transformação, da total atuação estatal, através da concentração dos poderes jurisdicionais e 

processuais na mão do Estado-Juiz (cf. item 2.1.), para uma menor intervenção estatal, com 

estímulo a composição endo e/ou extraprocessual, em razão da clara e inequívoca 

incapacidade do corpo estatal solucionar todos os conflitos de nossa sociedade altamente 

litigante e com soluções lentas. 

 

Tal evolução, no direito processual, vem desde a sua independência, já que o Brasil 

“herdou de Portugal as normas processuais contidas nas Ordenações Filipinas e algumas leis 

extravagantes” 33 , vindo a ter diversas alterações, cuja consolidação se deu com a 

Consolidação das Leis do Processo Civil, por meio da resolução imperial de 28 de dezembro 

de 1876. 

 

Contudo, o primeiro passo se deu após a definição, pela Constituição Federal de 1934, 

que seria de competência exclusiva da União a possibilidade de legislar o processo civil, o 

 
29 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 
processo de conhecimento. 18. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 165. 
30 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pelegrini, DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
Geral do Processo. 22. ed. ver. e atual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 27. 
31 DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 167. 
32 Idem. 
33 Op. cit., p. 111. 
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que veio a ocorrer quando da promulgação do Código de Processo Civil de 1939, cujos 

defeitos, notadamente decorrentes das dificuldades de sua aplicação, sua submissão à doutrina 

e o excesso de leis extravagantes, levaram a criação do Anteprojeto Buzaid, cuja redação, 

após ser revisada e emendada pelo Congresso Nacional, foi transformada na Lei 5.869, de 11 

de janeiro de 1973, código que, apesar de sofrer algumas alterações, sobreviveu até a entrada 

em vigor do novo da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, o novo Código de Processo Civil. 

 

E este Códex de 1973, de fato, serviu para corrigir os problemas existentes à época, 

sem, contudo, ter um olhar prospectivo, sem estar atento ao que os então modernos sistemas 

jurídicos processuais já praticavam, o que justifica nosso atraso em relação aos métodos 

alternativos de resolução de conflitos, como bem definiu Cândido Rangel Dinamarco, ao 

alertar que os “nossos olhos não estavam ainda propriamente abertos, nem nossos sentidos 

atentos à verdadeira revolução cultural em prol da bandeira da efetividade do processo, então 

brotando em plagas europeias”34, com apenas breve direcionamento, no seu artigo 125, inciso 

IV, para o dever do juiz “tentar a qualquer tempo conciliar as partes”. 

 

Tal afirmação se coaduna com alterações promovidas ao longo do tempo no Código de 

1973 e com a mudança de paradigma no vigente Código de Processo Civil. 

 

Dentre as alterações da revogada Lei 5.869/1973, merecem destaque, para os fins aqui 

propostos, a minirreforma de 1994, por meio das Leis 8.950, 8,951, 8.952 e 8.953, todas de 13 

dezembro do indicado ano, com ênfase para a terceira delas, a qual inseriu em nosso 

ordenamento a figura da audiência preliminar, nos termos do art. 331 do antigo CPC. 

 

E a importância desta previsão legal da audiência preliminar não se dá apenas por ser 

um “mero” procedimento buscando a aproximação, pelo Estado-Juiz, das partes para fins de 

pôr fim à lide, mas, por ser, dentro de uma escala de evolução legal da autocomposição e de 

outros métodos de resolução de conflitos, a primeira aparição neste sentido inserido na 

atuação jurisdicional estatal, numa sistemática endoprocessual, reforçando que tais métodos, 

adequados, não concorrem com a citada forma de jurisdição, mas, também, a complementam. 

 

 
34 DINAMARCO, Candido Rangel. A reforma do código de processo civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, 
p. 24-25. 
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Tal importância, é destacada por Luiz Antonio de Souza, o qual, analisando a 

minirreforma de 1994 e a transigibilidade do crédito tributário, identificou que: 

 

Fundamentada em escopos ideológicos, buscou a reforma melhor sedimentar e 
inovar aspectos procedimentais, objetivando a celeridade processual, o acesso do 
cidadão ao devido processo legal e oferecer elementos técnicos para a apreciação 
objetiva da tutela jurisdicional.35 
 

Portanto, temos uma análise segundo a qual, desde a vigência do Códex de 1973, as 

alterações que demonstram um caminho pela retirada do controle absoluto da 

heterocomposição, pelas mãos do Estado-Juiz, buscavam, ao menos naquele momento, novos 

procedimentos tendo como base a celeridade processual, a obediência ao princípio da 

eficiência contido no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e que trouxe novos desafios 

para a implementação do texto pós ditatorial. 

 

Após esta importante inserção no ordenamento jurídico pátrio, tivemos, ainda como 

destaque, a promulgação da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, a qual regulamentou o 

procedimento arbitral, e sua posterior alteração pela Lei 13.129, de 26 de maio de 2015, 

passando a prever expressamente a possibilidade de adoção da arbitragem pela administração 

pública, dando amplitude às previsões contidas na resolução de contratos administrativo 

complexos como aqueles já previstos nas Leis 9.472/1997, em seu artigo 93, inciso XV, no 

que se refere às concessões de telecomunicações; 9.478/1997, em seu artigo 43, inciso X, no 

que se refere à exploração de petróleo e gás natural; 11.079/2004, em seu artigo 11, inciso III, 

no que se refere às parcerias público-privadas, com destaque, ainda, para decisão da Corte 

Suprema de forma favorável à aplicação do procedimento arbitral para resolução de conflitos 

da Administração Pública, no conhecido “Caso Lage”36. 

 

Contudo, é preciso salientar que existem discussões acerca da aplicabilidade destes 

instrumentos legais para a solução de conflitos envolvendo a Administração Pública, a 

exemplo da manifestação do Secretário-Geral Diretor do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo nos autos do processo TC-30613/026/08, em 28/08/201737 , contra a utilização do 

procedimento arbitral para encerrar litígio envolvendo a Alstom Brasil Energia e Transporte 

 
35 SOUZA, Luiz Antônio. A transigibilidade do crédito tributário na nova audiência preliminar de conciliação - 
uma abordagem multifenomenológica. In: Revista de Processo, São Paulo, ano 22, n. 85, p. 160 a 174, 1997, p. 
162. 
36 AI 52.181 / RTJ 68/382. Disponível em:  
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/40890/39650. Acesso em: 12 ago. 2019. 
37 ANEXO B – Manifestação Secretário Geral TCE – Processo TC-30613/026/08. 
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Ltda. e a Secretaria Dos Transportes Metropolitanos e a Companhia do Metropolitano de São 

Paulo – Metrô e, também, a decisão nos autos da ação 0017261-67.2010.8.26.005338, cuja 

fundamentação expunha entendimento judicial pela invalidade da eleição de Tribunal Arbitral 

para a solução do conflito decorrente da execução do contrato firmado entre o Metrô de São 

Paulo e o Consórcio Via Amarela, pois, para a Juíza da 13ª Vara da Fazenda Pública da 

Comarca de São Paulo – SP, pois, em “sendo serviço público existe, sim, a supremacia do 

interesse público o que torna o direito indisponível”39.  

 

Em breve parêntese, face menção à arbitragem, é justo que se mencione o seu 

reconhecimento como jurisdição, como será demonstrado adiante, junto à clássica tutela 

estatal, em que pese a demora para a absorção, pelas partes interessadas e pelos estudiosos, da 

confiabilidade plena40 para a sua aplicação na solução dos conflitos passíveis de eleição desta 

forma heterocompositiva. 

 

Face a tal afirmação, merece breve comentário, ainda em razão do seu reconhecimento 

como jurisdição, a experiência portuguesa acerca da aplicação do procedimento arbitral para a 

solução de determinados litígios tributários, cuja regulamentação do artigo 124º da Lei 3-

B/2010, introduziu no Direito lusitano o Regime Jurídico da Arbitragem Tributária, através do 

Decreto-Lei 10/2011, demonstrando excelentes resultados, como bem explicam Marcelo 

Barbi41 e Francisco Nicolau Domingos42. 

 

Apesar de toda a discussão sobre a sua suposta inconstitucionalidade43, notadamente 

em razão da discussão da (in)disponibilidade do interesse público posto à jurisdição arbitral, a 

 
38 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Disponível em:  
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?nuProcesso=001726167.2010.8.26.0053&cdProcesso=
1H0001UW20000&cdForo=53&baseIndice=INDDS&nmAlias=PG5JMDS&tpOrigem=2&flOrigem=P&cdServ
ico=190101&acessibilidade=false&ticket=29f5f9cdrbXDUsGCpBRZGso7DbaRQP0ciU9v3jTQY9CCy4IUZbN
OKN4F0xYudKlvEBfKRVj6FIJNKrHE2DqZln01dlp92%2BGHI0iHgKWVoS2vkQg%2Fd2Uzp%2BGny%2B
KR%2BYOwE4ZYwx65w7OX4pS93VVORsBZpiHhBJhukReAZVN0TXLT5xLC%2Bl7YWqFsBQcY0A4oO
tB5P1Ka6G%2BR7zn1kzFYoTVK%2F2%2FgDRgXMfCtQpKvMJBlX%2FmCw5Kc6cBlMBKqW72cXUjBH
iMGosRZPZ%2FgK4oaEw%3D%3D Acesso em: 12 abr. 2019. 
39 Idem, p. 7. 
40 TIBURCIO, Carmen. A arbitragem no direito brasileiro: histórico e Lei 9.307/96. In: WALD, Arnold. (Org.). 
Arbitragem e mediação: a arbitragem, introdução e histórico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, 
Coleção doutrinas essenciais; v.1, p. 1297. 
41 BARBI, Marcelo. Arbitragem tributária no Brasil: Por que não? In: PISCITELLI, Tathiane; MASCITO, 
Andréa, MENDONÇA, Priscila Faricelli de. Arbitragem tributária: desafios institucionais brasileiros e a 
experiência portuguesa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 203.  
42 Op. cit., p. 235. 
43 VILLA-LOBOS, Nuno; PEREIRA, Tânia Carvalhais. A implementação da arbitragem tributária em Portugal: 
Origens e Resultados. In: PISCITELLI, Tathiane; MASCITO, Andréa, MENDONÇA, Priscila Faricelli de. 
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implantação do dito regime de solução de controvérsias teve vitórias importantes, com 

destaque para a conclusão, pelo advogado-geral da União Europeia, Maciej Szpunar, o qual, 

no caso Ascendi44, considerou que o tribunal arbitral preenchia todos os requisitos para ser 

considerado órgão jurisdicional45 46 demonstrando, também, apoio do Tribunal de Justiça da 

União Europeia em relação à implantação do indicado regime por considerá-la jurisdição, 

ainda que não estatal, como defendido por Priscila Faricelli de Mendonça: 

 

Conclui-se, assim, que ao optar pela solução arbitral da controvérsia tributária o 
poder público não estará renunciando em caráter absoluto à jurisdição, mas somente 
à jurisdição estatal, adequada e mandatória na solução de determinados conflitos 
mas que, na atual conjuntura, como acima delineado, vem se mostrando morosa e 
ineficiente, o que enseja a busca por solução perante distinto âmbito jurisdicional.47 

 

Ademais, o regime de resolução de conflitos por meio da arbitragem não envolve, em 

qualquer sentido, renúncia a qualquer direito indisponível, mas, sim, à escolha do meio 

jurisdicional adequado, desde que obedecida a reserva legal prevista na Constituição, como 

tratou J.J. Gomes Canotilho, no caso português, e como defendem diversos doutrinadores 

brasileiros que, há tempos, vêm batalhando para derrubar este dogma48.  

 

Neste sentido, cuja premissa é a possibilidade de autocomposição de conflitos, como é 

o caso da transação tributária, embora não seja adotado em todos os casos, a utilização da via 

arbitral demonstra o seu sucesso como método adequado de solução de conflitos e em perfeita 

harmonia com os interesses públicos, cujo histórico demonstra, para o ano de 2013, a 

existência de 190 processos submetidos ao regime arbitral, com resolução de 120 deles em 

201649, com prazo médio de prolação de decisão de quatro meses e vinte e dois dias50, 

demonstrando que há sim a possibilidade de utilização e outros métodos de solução de 

 
Arbitragem tributária: desafios institucionais brasileiros e a experiência portuguesa. São Paulo: Thomson 
Reuters Brasil, 2018, p. 32-36. 
44 Acórdão TJUE, Ascendi, C-377/13, de 12.06.2014. 
45 Idem, p. 32. 
46 Nesta mesma linha, a qual, desde já, informamos que seguimos, Fredie Didier Jr., em seu curso, defende a 
arbitragem como jurisdição, por ser uma opção do legislador como caminho adequado, em alternância à 
jurisdição estatal, contrapondo os argumentos contrários de Marinoni e Mitidiero. (DIDIER JR., Fredie. Curso 
de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18. 
ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 171-176). 
47 MENDONÇA, Priscila Faricelli de. Arbitragem e transação tributárias. Brasília, DF: Gazeja Jurídica, 
2014, p. 90. 
48 MASCITTO, Andréa. Requisitos institucionais para a arbitragem tributária no Brasil: necessidade de norma 
geral. In: PISCITELLI, Tathiane; MASCITO, Andréa, MENDONÇA, Priscila Faricelli de. Arbitragem 
tributária: desafios institucionais brasileiros e a experiência portuguesa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 
2018, p. 79-105. 
49 FILIPPO, Luciano Gomes. Op. cit., p. 355. 
50 Idem. 
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conflitos que se amoldem como adequados e sem qualquer violação da (in)disponibilidade do 

interesse público, merecendo, por fim, o destaque da aceitação, pela Corte Suprema, de tal 

método. 

 

Ultrapassado tal ponto, sobretudo pela necessidade de demonstrar a aplicabilidade da 

arbitragem tributária em Portugal, merecem destaque na legislação brasileira, ainda, a Lei 

13.140, de 26 de junho de 2015, a qual dispõe sobre a utilização da mediação entre 

particulares como meio de solução de controvérsias; as leis que implantaram a sistemática dos 

juizados especiais, tais quais a Lei 9.099, de 26 de setembro de 2005, a Lei 10.259, de 12 de 

julho de 2001, e, também, a Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009, a qual implantou os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública. 

 

Todas, em comum, criaram vias que podem ser utilizadas de forma adequada como 

opção em detrimento do procedimento judicial tradicional, já na naquela época, ineficaz, 

burocrático, custoso e desgastante, conforme dados sedimentados em pesquisa efetuada pelo 

Conselho Nacional de Justiça51. 

 

Segundo esta, ainda no “distante” ano de 2011, já podíamos encontrar números como 

o alto número de advogados e o baixíssimo número de juízes, ambos tendo como base 

numérica comparativa a de cem mil habitantes, o que demonstra a base de um alto nível de 

litígios sem resolução, justificando a taxa de congestionamento equivalente a 70% (setenta 

por cento) dos casos, tudo isto levando-se em conta o seu altíssimo orçamento, equivalente a 

1,46% (um inteiro e quarenta e seis décimos por cento) do Produto Interno Bruto. 

 

Com tais constatações, não é difícil entender a validade e ainda atual crítica feita por 

Cândido Rangel Dinamarco sobre a falta de visão prospectiva do CPC de 1973, citada 

alhures, e, agora, corrigida com Código de Processo Civil de 2015, cujo Capítulo I, 

denominado “Das Normas Fundamentais do Processo Civil”, vangloria a pacificação social e 

a resolução de conflitos por meio do Estado-Juiz, de particulares, ou, até mesmo, de incentivo 

direto às partes para tanto, conforme leitura dos artigos 1º a 3º. 

 

 
51  CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Estudo comparado sobre recursos, litigiosidade e 
produtividade: a prestação jurisdicional no contexto internacional: CNJ, 2011. Disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/relat_estudo_comp_inter.pdf  Acesso em: 12 jan. 2019. 
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Seu artigo 1º direciona a totalidade de sua integração e dependência hierárquica com a 

Constituição da República Federativa do Brasil, tendo, nos diversos parágrafos do artigo 3,º a 

legitimação e a normatização da utilização de outros procedimentos para fins de resolução de 

conflitos, como a arbitragem (parágrafo primeiro), o estímulo à solução consensual de 

conflitos (parágrafo segundo), e, ainda, o estímulo, por juízes, advogados, defensores públicos 

e membros do parquet, para a utilização da conciliação, da mediação e de outros métodos de 

solução consensual de conflitos (parágrafo terceiro). 

 

Tudo isto, em conjunto com os artigos 4º, 5º e 6º, cuja temática é resguardar como 

norma fundamental do processo civil a celeridade, eficiência, boa-fé e cooperação mútua, 

denotam os novos rumos do direito formal brasileiro: a prestação da tutela, jurisdicional ou 

não, de forma legal, eficiente e capaz de pacificar as relações. 

 

Este caminho, portanto, retira do Estado o monopólio da resolução dos conflitos, 

inaugurando um modelo de justiça multiportas, expressão cuja disruptiva citação foi feita por 

Frank Sander, citado por Thiago Ferreira, na Pound Conference, em 1976, sendo considerada, 

a partir dali, o big bang na história das alternative dispute resolution52. 

 

Neste modelo multiportas, as partes podem eleger uma ou mais formas de resolução, 

com ou sem a atuação da jurisdição estatal, cada qual com suas vantagens e desvantagens, as 

quais deverão ser levadas em consideração quando da decisão da escolha do método mais 

adequado para solução do conflito específico, como descreve Valéria Luchiari, citada por 

Thiago Ferreira: 

 

O Fórum de Múltiplas Portas ou Tribunal Multiportas constitui uma forma de 
organização judiciária na qual o Poder Judiciário funciona como um centro de 
resolução de disputas, com vários e diversos procedimentos, cada qual com suas 
vantagens e desvantagens, que devem ser levadas em consideração, no momento da 
escolha, em função das características específicas de cada conflito e das pessoas nele 
envolvidas. Em outras palavras, o sistema de uma única 'porta’, que é a do processo 
judicial, é substituído por um sistema composto de vários tipos de procedimento, 
que integram um ‘centro de resolução de disputas’, organizados pelo Estado, 
comporto de pessoas treinadas para receber as partes e direcioná-las ao 
procedimento mais adequado para o seu tipo de conflito.53 

 
52 MOFFITT, Michael L. Special Section: Frank Sander and His Legacy as an ADR Pioneer. Before the Big 
Bang: The Making of an ADR Pioneer. Disponível em: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1571-9979.2006.00112.x  Acesso em: 04 abr. 2019. 
53  FERREIRA, Thiago José Millet Cavalcanti. Tribunal multiportas e a arbitragem em matéria tributária: 
proposta de um modelo eficiente e legítimo de solução dos conflitos. In: PISCITELLI, Tathiane; MASCITO, 
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E, dentro deste sistema, estão alguns dos métodos adequados de solução de conflitos, 

como restará demonstrado adiante, para o Direito Tributário, ao lado da tutela estatal, a 

mediação e conciliação e a transação.  

 

O que se vê, portanto, é que a legislação brasileira caminha para a ampla adoção de 

um sistema multiportas, com vários métodos para solução de conflitos, além daquele 

tradicionalmente conhecido, qual seja, a jurisdição estatal, de forma a permitir às partes 

interessadas, a escolha de uma ou mais formas de resolução de seus conflitos, dentre as quais 

as formas heterocompositivas, como a jurisdição estatal, os tribunais administrativos-fiscais54 

ou arbitral, ou, ainda, as formas autocompositivas, como mediação, conciliação e transação, 

esta, foco deste trabalho. 

 

2.4 TRANSAÇÃO 

 

A transação, núcleo deste trabalho, é, em conjunto com a desistência (quando uma das 

partes renuncia à pretensão) e a submissão (quando uma das partes renuncia à resistência à 

pretensão), um método autocompositivo de solução de conflitos, já que depende única e 

exclusivamente do interesse das partes em resolver a disputa. 

 

Este método pode ser celebrado pelas partes de forma preventiva ou após instaurado o 

litígio, mediante concessões recíprocas, pondo fim ou deixando de iniciar um conflito, 

conforme previsão e definição legal no Código Civil Brasileiro, em seus artigos 840 a 850, 

com destaque para o caput do primeiro, segundo o qual, é lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. 

 

Para Priscila Faricelli de Mendonça: 

 

A transação põe fim ao litígio pendente entre as partes presumindo a existência de 
concessões mútuas, sendo essencial, desse modo, que ambas as partes abram mão de 
parcela do seu direito em disputa como forma de solucionar a controvérsia. Dito de 
outro modo, um acerto entre as partes por meio do qual somente uma delas abrirá 
mão de seus direitos não poderá, nos termos da legislação civil, ser qualificada como 
transação. É necessário que haja solução de um conflito previamente estabelecido 
entre as partes, com concessões dos envolvidos.55 

 
Andréa, MENDONÇA, Priscila Faricelli de. Arbitragem tributária: desafios institucionais brasileiros e a 
experiência portuguesa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 189. 
54 CONRADO, Paulo Cesar. Execução Fiscal. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2017, p. 1. 
55 Op. cit., p. 150. 
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Conclui-se, portanto, que a transação tem como pré-requisito que as partes possam, de 

forma proporcional ou não, fazer concessões em seus interesses para prevenir ou pôr fim a 

litígio, não sendo admitida a submissão ou a renúncia para a sua caracterização, ou seja, para  

que o método autocompositivo seja qualificado como tal, há de existir algum tipo de 

concessão entre as partes envolvidas, sendo a controvérsia e a reciprocidade elementos 

essenciais à transação, como já afirmado por Pontes de Miranda56. 

 

Ademais, dentro do que será demonstrado no tópico seguinte, entendemos que a 

transação não se confunde com a mediação e conciliação, tampouco necessariamente será 

resultado do sucesso destes métodos, podendo ser tanto um método autônomo de resolução de 

conflitos, sem ser necessariamente o produto de uma negociação envolvendo uma terceira 

pessoa, assim como, pode ser resultado de concessões realizadas mediante indução deste 

terceiro, quando será um método dependente de resolução. 

 

É fato que este instituto tem quase totalidade de sua aplicação na esfera privada, em 

razão do quanto disposto no artigo 841 da Lei 10.406/2002, o qual delimita o campo da 

transação para os direitos patrimoniais de caráter privado.  

 

E dizemos quase totalidade por entendermos, com suporte em boa doutrina57, que a 

transação também pode ser aplicada na esfera pública, envolvendo, inclusive e não tão 

somente, os entes políticos do Estado que possuem competência e/ou capacidade tributárias 

para instituir e exigir tributos, na forma prevista em nossa Carta Magna. 

 

Como dito, o termo transação não é muito bem recepcionado quando falamos de sua 

utilização no âmbito da Administração Pública, notadamente no momento em que 

envolvemos matéria atinente ao Direito Tributário, em razão dos principais argumentos 

trazidos pelos que advogam contra a sua utilização, como veremos em capítulo oportuno, tais 

quais: i) indisponibilidade do interesse público; ii) ofensa aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, discricionariedade, isonomia, proporcionalidade, razoabilidade e moralidade; 

 
56 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. 3ª ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. Tomo 14. p. 118-
119. 
57 Vide Priscila Faricelli de Mendonça. Op. cit., p. 150-154; 
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iii) ofensa à vinculação dos atos administrativos relacionados ao lançamento tributário e sua 

cobrança; iv) ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, mediante renúncia fiscal. 

 

E tal preocupação faz todo sentido, face a infeliz e conhecida malversação do 

patrimônio público e do constante interesse de grupos privados ou indivíduos em obterem 

vantagens indevidas junto à Administração Pública e ao próprio Fisco, como podemos 

exemplificar através dos fatídicos casos das operações Lava Jato e Zelotes58. 

 

Embora tenhamos esta eterna discussão sobre os limites da transação, tema tratado em 

tópico específico neste trabalho, hoje já existem excelentes exemplos da transigibilidade, seja 

pela via preventiva seja pela via terminativa de conflitos, envolvendo temas como direito 

administrativo, direito ambiental, direito tributário, dentre tantos outros, sendo este último, o 

foco deste trabalho. 

 

Na via preventiva, temos como exemplo os Termos de Ajustamento de Conduta, tão 

comuns na esfera do Direito Penal, Administrativo e Ambiental, sendo um mecanismo pelo 

qual, dentro dos limites legais das suas normas autorizadoras59, já que é meio excepcional de 

transação, tem como escopo a correção de conduta ilegal, evitando-se a via judicial e 

permitindo a negociação de termos para sua celebração, como valor e prazo para pagamento 

de eventuais multas, de devoluções de valores ao erário, dentre outros elementos. 

 

Podemos mencionar, também, os parcelamentos tributários incentivados60, os quais 

acompanham, via de regra, dispensa encargos moratórios que compõem o crédito tributário e 

exigem, em contrapartida, que os contribuintes, por exemplo, desistam de eventuais 

impugnações ou recursos administrativos ou medidas judiciais relacionados ao crédito 

tributário objeto do parcelamento, caso no qual, já existe o litígio implementado. 

 

 
58 Não estamos deliberando juízos de valor acerca da legalidade das operações ou das decisões, mas apenas 
exemplificando casos fáticos que demonstram como o dinheiro público e o conflito de interesses envolvendo a 
administração, inclusive tributária, são tratados no Brasil. 
59 Podemos citar, como exemplo, o artigo 211 da Lei 8.060/1990; artigo 113 da Lei 8.078/1990; artigo 5º, §6° da 
Lei 7.347/1985; artigo 17, §1º da Lei 8.429/1992. 
60  Concordamos com Priscila Faricelli de Mendonça, para a qual, o parcelamento, ou programas de 
parcelamento incentivados de tributos, nos quais há redução dos encargos de mora, “configuram verdadeira 
modalidade de transação, na medida em que há solução de litígio mediante concessões mútuas quando o 
contribuinte aceita pagar parte do valor atualizado do débito e o fisco concede algum desconto nos encargos 
incidentes sobre débitos fiscais”. (Op. cit., p. 175). 
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Nesta esteira, merecem destaque ainda as transações administrativas que já ocorrem na 

Câmara de Conciliação61 e Arbitragem da Administração Federal, como já citado acima (Cf. 

Capítulo 2.4), criada pelo Ato Regimental n. 05 da Advocacia Geral da União, de 27 de 

setembro de 2007, nos termos dos seus artigos 17 e 18. 

 

Destacamos este ato por um único motivo: a possibilidade de utilização da mediação, 

e da conciliação, para fins de resolução de disputas envolvendo o poder público, as quais 

podem alcançar, por ajuda do mediador ou do conciliador, em transação envolvendo a 

Administração Pública, ainda que, num primeiro momento, entre entes federados ou entre 

órgãos da mesma unidade federativa, demonstrando clara evolução dos conflitos outrora 

defendidos como se interesse público fosse, quando, em verdade, caracterizava-se muito mais 

como interesse da administração ou interesse do Estado62. 

 

Em âmbito judicial, podemos citar como exemplo o parágrafo único no artigo 10 da 

Lei 10.259/2001, cuja redação expressa permite aos “representantes judiciais da União, 

autarquias, fundações e empresas públicas federais, bem como os indicados na forma do 

caput”, “conciliar, transigir ou desistir, nos processos da competência dos Juizados Especiais 

Federais”, tendo tais acordos regulamentação dada pela Portaria 109/2007 da Advocacia-

Geral da União, com destaque para as matérias vedadas à transigibilidade, nos termos do §3º 

do seu artigo 3º, e, ainda, a hipótese  de mediação contida na Lei 13.140/2015, nos termos de 

seus artigo 3º e 35.  

 

Assim, o instituto da transação é plenamente aplicável às matérias de direito público, 

inclusive na forma preventiva, em razão da observância dos princípios constitucionais que 

norteiam a Administração Pública e pelas – boas – transformações que o Direito 

Administrativo vem passando, como veremos adiante, notadamente, com a constante, lenta e 

positiva mudança de entendimento acerca do antes instransponível dogma envolvendo a 

(in)disponibilidade do interesse público. 

 

 
61 Aqui, importa mencionar, como bem explicou Lorena Barreiros na nota de rodapé número 160, à página 83 de 
sua obra, que o regramento do CCAF adota conciliação e mediação como sinônimos, quando, em verdade, são 
distintos, conforme posição seguida neste trabalho. 
62 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. A noção jurídica de “interesse público”. In: MELLO, Celso Antônio 
Bandeira de. Grandes Temas de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 65-68. 
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Nesta esteira, temos na área tributária poucas leis que preveem a aplicação do instituto 

da transação envolvendo entes federados, como no Estado de Pernambuco, no Município de 

Jaboatão dos Guararapes – PE, no Município de Belo Horizonte – MG e em Minas Gerais, no 

Munícipio de Salvador – BA, no Estado do Rio Grande do Sul, e, ainda, o Estado de Santa 

Catarina, nos termos da regulamentação aprovada por estes entes políticos, como trataremos 

adiante. 

 

Então, no âmbito do Direito Tributário, qual seria o objeto da transação? Nos parece 

que aqui podemos dividir este instituto em duas modalidades para identificarmos o seu objeto, 

sempre partindo da premissa contida no artigo 171 do Código Tributário Nacional. 

 

A primeira, uma transação tributária ampla e com mais aplicabilidade, num sentido 

lato sensu, cujo campo dar-se-á fora do contexto da transigibilidade de quaisquer dos 

elementos da regra-matriz de incidência do crédito tributário, mas em elementos que o 

contornam, como os encargos moratórios, tais quais, multas, juros, correção monetária e 

honorários legais, a exemplo do que já acontece com as leis de parcelamento incentivado, 

além dos negócios jurídicos processuais, conforme previsão implantada em nosso 

ordenamento pelo novo Código de Processo Civil em seu artigo 190 e regulamentada pela 

Portaria PGFN 742/201863, modalidade esta que deve ser amplamente estimulada, de forma a 

repactuar obrigações, eliminar e prevenir litígios cujas discussões ou entraves não envolvam o 

crédito tributário. 

 

Noutro giro, podemos afirmar que existe uma segunda modalidade de transação, mais 

restrita, a qual merece mais cuidados, aquela que atinge diretamente o crédito tributário, uma 

transação tributária strictu sensu, cujos elementos que compõem o tributo possam ser 

transacionados, como forma de terminação de litígio, como, por exemplo, a visão de que este 

instituto poderia ser de grande valia para solução de conflitos envolvendo contribuições de 

melhora, nas lições de Aliomar Baleeiro64. 

 

Nestes casos específicos, como demonstrar-se-á em capítulo adiante por meio análise 

mais detalhada , existem breves avanços no campo da regulamentação da transação tributária, 

 
63 Existem outros negócios processuais envolvendo a União, porém, esta foi a que primeiro veio a envolver os 
processos de execução fiscal. Como exemplo, temos as Portarias PGFN 985/2016, 565/2017, 360/2018 e 
515/2018. 
64 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 905. 
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mas que provam, ainda que de forma tímida, o caminho a ser seguido, um caminho da 

experimentação, da acreditação e da mudança de comportamento da Administração Pública 

mediante maior participação dos administrados numa concepção mais moderna do que 

efetivamente significa interesse público, razão pela qual, focaremos, nos capítulos que virão, 

no atual estágio da transação tributária no Brasil, e, ainda, nos desafios e propostas para sua 

maior implementação como método adequado de solução de conflitos. 

 

2.5 MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO 

 

Antes de adentrar mais a fundo no objeto do trabalho, um breve parêntese deve ser 

feito para mencionar estes institutos, já que, sua técnica pode levar à ocorrência da transação, 

inclusive tributária, devendo restar claro o nosso posicionamento, segundo o qual, a 

mediação, a conciliação e a transação são métodos distintos de solução de conflitos. 

 

Normalmente confundidas até mesmo por quem as pratica, a mediação e a conciliação 

são dois institutos diferentes, embora tenham o mesmo traço comum: buscar uma resolução 

pacífica de conflito, por meio de uma terceira pessoa, vinculada ou não, à jurisdição estatal, 

podendo ter como consequência de sua prática o fim do litígio pela ocorrência da transação, 

sempre que o resultado envolver concessões mútuas. 

 

Com muita precisão, Lorena Barreiros foi muito feliz ao diferenciá-las, partindo da 

sua aproximação, por serem técnicas de solução consensual de controvérsias nas quais há a 

participação de um terceiro imparcial, para, depois, afastá-las, já que na conciliação, o 

conciliador sugere opções para a solução dos conflitos, incitando-os ao alcance de uma 

autocomposição de seus interesses, enquanto na mediação, o mediador não sugere opções 

técnicas para a solução, mas tão somente busca a pacificação através da solução do conflito 

por qualquer uma das vias consensuais e por seu intermédio. 65 

 

 
65 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e poder público. Salvador: Juspodivm, 
2016, p. 81-82. 
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Ademais, a própria legislação processual, na regulamentação prevista nos artigos 165 

a 175 do CPC, define a função do mediador em seu parágrafo terceiro66, demonstrando que o 

legislador optou por diferenciar tais métodos. 

 

Tal destaque tem importância a partir da nossa premissa, segundo a qual, a transação 

pode ocorrer como resultado da prática da conciliação e/ou mediação, ou não, como dito 

acima. Estes métodos podem dirimir controvérsias e resultar em composição com concessões 

mútuas, assim como podem resultar em formas distintas de solução de conflitos, como 

renúncia ao direito que se busca(ria) a tutela ou a própria submissão, por exemplo 

 

Noutro giro, a transação não necessita, obrigatoriamente, da ocorrência da mediação 

e/ou conciliação, sejam elas judiciais ou extrajudiciais, como nos parcelamentos incentivados 

ou transações por adesão, como restará demonstrado adiante. 

 

Ultrapassada tal distinção, que se faz importante para fins didáticos, é preciso relatar, 

ainda que de forma breve, a existência pretérita de legislação esparsa incentivando o uso da 

mediação para as resoluções de conflitos, como na Lei 9.870/1999, em seu art. 4º; no que se 

refere à utilização do mediador para fins de definição do valor arbitrado para anuidade 

escolar; para solução de litígios relacionados à participação dos trabalhadores nos lucros ou 

resultados das empresas, conforme artigo 4º, inciso I, da Lei 10.101/2001; para o reajuste 

salarial, conforme artigo 11, da Lei 10.192/2001, merecendo destaque a crescente utilização 

deste método para fins de resolução de disputas empresariais67. 

 

O marco legal, no Direito brasileiro, acerca da mediação, veio com a promulgação da 

Lei 13.140, de 26 de junho de 2015, a qual, conforme preâmbulo, “dispõe sobre a mediação 

entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de 

conflitos no âmbito da administração pública”, definindo, inclusive, o que é mediação para 

fins legais, nos termos da redação dada pelo parágrafo único do artigo 1º, segundo o qual, é “a 

atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito 

 
66 O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará 
aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo 
restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios 
mútuos. 
67 GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação empresarial em números: onde estamos e para onde vamos. 
Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/mediacao-empresarial-em-numeros-onde-
estamos-e-para-onde-vamos-20042018  Acesso em: 04 abr. 2019. 
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pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a 

controvérsia”, incluindo a mediação envolvendo pessoas jurídicas de direito público, e, por 

consequência, abrindo caminho para sua utilização no Direito Tributário. 

 

Esta Lei, mais precisamente em seu “Capítulo II”, regulamenta a autocomposição de 

conflitos envolvendo pessoa jurídica de direito público, nos termos do seu artigo 32, com a 

expressa exclusão deste método para aquelas “controvérsias que somente possam ser 

resolvidas por atos ou concessão de direitos sujeitos a autorização do Poder Legislativo”. 

 

Ou seja, optou o legislador por deixar de fora toda e qualquer discussão que prescinda 

de autorização do Poder Legislativo, caso no qual, se inserem algumas discussões em matéria 

tributária, inclusive a mediação no âmbito federal, conforme previsão expressa do artigo 38 

da indicada Lei. 

 

Mesmo assim, a mediação pode, e deve, ser utilizada para fins de pacificação de 

conflitos tributários, a exemplo da atuação dos diversos Centro Judiciários de Solução 

Consensual de Conflitos (CEJUSC) nos tribunais brasileiros, previstos nos termos do artigo 

24 da indicada Lei de Mediação, e que já promovem acordos envolvendo processos de 

natureza tributária, visando realizar “as audiências de tentativa de autocomposição nas 

questões da competência das Varas da Fazenda Pública”68, a partir da previsão legal no artigo 

8º da Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça. 

 

Como amostra de aplicação prática do CEJUSC para a solução dos conflitos 

tributários, seja pela utilização da conciliação, da mediação, e, até mesmo da transação, temos 

a Resolução n. CM-02 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado da 

Bahia 69  e da Resolução n. 24/2015 70  deste mesmo Tribunal, as quais, instituindo e 

regulamentando estes centros de solução de conflitos dentro da sua base territorial, 

determinou o último, em seu artigo 13, que “a atuação do CEJUSC no processo judicial 

restringe-se à tentativa de autocomposição”. 

 
68 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Disponível em:  
<http://www5.tjba.jus.br/conciliacao/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=20>. 
Acesso em: 06 abr. 2019. 
69  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Disponível em http://www5.tjba.jus.br/portal/wp-
content/uploads/2017/10/resolucao_02_conselho_da_magistratura.pdf  Acesso em: 26 abr. 2019. 
70  Idem. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/267139828/resolucao-n-24-11-de-
dezembro-de-2015-do-tjba  Acesso em: 26 abr. 2019. 
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Ainda nesta esteira, merecem destaque os excelentes resultados da aplicação prática 

do instituto, conforme explicação de Rafael Albuquerque Gomes Oliveira71, segundo o qual. a 

utilização dos CEJUSC como fase pré-processual conciliatória, para resolução de conflitos na 

capital amazonense, resultou em quase 50% (cinquenta por cento) de acordos nas audiências 

realizadas antes do ajuizamento das respectivas execuções fiscais, o que demonstra uma 

eficácia e eficiência díspares da realidade do procedimento comum de cobrança dos créditos 

públicos tributários ou não-tributários. 

 

Já a conciliação, como método adequado de solução de conflitos, não é uma técnica 

nova. Ela já existia desde a Constituição Imperial brasileira, passando a ter maior relevância, 

com efeitos até os dias atuais, quando da vigência da Consolidação das Leis do Trabalho, com 

o Código de Processo Civil de 1973, notadamente após a minirreforma de 1994, e, 

principalmente, após a promulgação da Constituição Cidadã, a qual, garantindo o amplo 

acesso à Justiça para todos, popularizou o acesso à Jurisdição e à outros Métodos de 

Resolução Alternativa de Conflitos, com a criação dos juizados especiais cíveis, criminais, 

federais, e, mais recentemente, da Fazenda Pública, podendo este instituto ser extraprocessual 

ou endoprocessual, como destacam Cintra, Grinover e Dinamarco72. 

 

Dito isto, chama a atenção a relevância, para ambos, da Lei 13.140/2015, não só pela 

instrumentalização da mediação como forma de solução de conflito, mas, a legitimação da 

própria administração pública para que esta solucione seus conflitos internos e com os demais 

entes federativos por esta via, como já citado acima, reforçando a validade da Câmara de 

Conciliação e Arbitragem da Administração Federal. 

 

A título comparativo, desde 1995, nos Estados Unidos da América, parte de seus 

conflitos tributários já são resolvidos por meio da mediação, como etapa posterior à fase 

administrativa do conflito, a qual, se não resolvida por este método alternativo, naturalmente 

haverá de ser decidida através da intervenção judicial do United States Tax Court73. 

 

 
71 OLIVEIRA, Rafael Albuquerque Gomes de. O esgotamento do modelo judicial de cobrança de créditos da 
Fazenda Pública : a experiência adotada no município de Manaus a partir dos mecanismos extrajudiciais 
de solução de conflitos. Dissertação (mestrado profissional) - Fundação Getulio Vargas, Escola de Direito de 
São Paulo. 2019. p. 73 
72 Op. cit., p. 33-34. 
73 DOMINGOS, Francisco Nicolau. Os métodos alternativos de resolução de conflitos tributários: novas 
tendências dogmáticas. Porto Alegre: Núria Fabris Ed., 2016, p. 221. 
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Desde então, a mediação tributária, lá, tem passado por ampliação de sua aplicação, 

por se acreditar que a informalidade, a flexibilidade e a voluntariedade seriam, e, foram, 

capazes de resolver a crescente falta de solução dos litígios de tal natureza74, tendo, em 

constante evolução, ampliado o número de resolução de conflitos, como a implantação, desde 

o ano 2000, do procedimento mais célere denominado Fast Track Mediation75 , visando 

solucionar conflitos no prazo de trinta a quarenta dias após a sua primeira sessão, o que 

comprova o sucesso de tal sistemática. 

 

Isto demonstra, desde a origem do Estado Democrático de Direito, a evolução do 

acesso à justiça pela existência dos “meios de solução adequada para conflitos”, conforme 

feliz denominação da obra coordenada por Hermes Zaneti Jr. e Trícia Navarro Xavier 

Cabral76, por envolver tanto a tutela jurisdicional estatal por meio do Estado-juiz, quanto por 

outros métodos adequados, com a utilização dos métodos destacados neste trabalho. 

 

Portanto, a evolução legislativa que veio a permitir a mediação e conciliação como 

forma de resolução de conflitos, já encontra amparo, também, na sua utilização para a solução 

de conflitos da administração pública, e, espera-se um dia, entre esta e os particulares 

também, como já acontece nos Estados Unidos da América, inclusive, em matéria tributária, 

sendo importante esta ressalva, uma vez que, a mediação e a conciliação podem ser etapas 

procedimentais para se chegar à transação em matéria tributária, objeto deste trabalho. 

 
74 Idem, p. 221 e 227. 
75 Ibidem, p. 227-230. 
76  ZANETI JR., Hermes; CABRAL, Trícia Navarro Xavier (Coord.). Justiça Multiportas: mediação, 
conciliação, arbitragem e outros meios de solução adequada para conflitos. Salvador: Juspodivm, 2016. 
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3 REQUISITOS E DESAFIOS DA TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 
3.1 PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O SISTEMA JURÍDICO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO 

 

Falar da atuação dos agentes públicos e políticos, é, rigorosamente, falar em 

obediência aos princípios constitucionais, notadamente o da legalidade e todos os demais 

constantes do artigo 37 da Constituição Federal, e, em razão disto, vislumbrando a análise 

destes, destacaremos a importância e obediência à todos estes nas propostas de transação 

tributária que traremos adiante, fazendo interlocução, sempre que possível, com outros 

princípios e institutos vigentes. 

 

Contudo, antes de adentrar a cada um destes princípios especificamente, mister se faz 

destacar dois pontos constitucionais que militam a favor da transação tributária, pois, 

enquanto método adequado de solução de conflitos, ascende para dar cumprimento ao corpo 

preambular e principiológico da nossa Carta Magna, já que em dois trechos de seu ideal 

maior, este instituto possui plena identificação. 

 

No preâmbulo da Constituição, há a nominação da justiça como valor supremo de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. E, neste caso, como defendido ao longo do 

trabalho, o alcance da justiça enquanto valor não se dá apenas com o acesso simplório à 

clássica noção de tutela jurisdicional, mas, sim, com a mais ampla possibilidade de 

pacificação de conflitos, notadamente num sistema multiportas, que dá acesso à caminhos, à 

métodos de solução de conflitos que se coadunam com os valores e princípios previstos em 

nosso ordenamento. 

 

Neste mesmo sentido, o seu artigo 1º, inciso III, sedimenta como fundamento do 

Estado Democrático de Direito a dignidade da pessoa humana, cujo acesso à justiça célere e 

de qualidade, como será fundamentado de forma mais detalhada ao longo deste capítulo, é 

corolário da pacificação das relações entre cidadãos. 

 

Assim, a transação tributária, enquanto um dos métodos previstos na Lei para dar 

solução aos conflitos, poderá contribuir sobremaneira para maximização dos preceitos 

constitucionais da Carta Cidadã. 
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3.1.1 Princípio da legalidade 

 

É uníssono o entendimento segundo o qual, qualquer que seja a modalidade de 

transação envolvendo entes públicos, diversos princípios constitucionais devem ser 

observados, com mais destaque naturalmente, ao alicerce de nosso ordenamento jurídico, que 

é o princípio da legalidade, previsto no inciso II do artigo 5º do texto republicano, segundo o 

qual, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 

lei”. 

 

Entre os particulares vige a autonomia da vontade, pelo que estes podem como melhor 

lhes convier e respeitando-se os limites legais em razão da obediência ao citado princípio, 

tomar decisões, celebrar contratos, decidir quais passos seguir, enfim, dar a destinação legal 

às suas atitudes, sendo este o contorno negativo do princípio da legalidade77. 

 

Em contrapartida, esta autonomia não se aplica aos atos da Administração Pública, os 

quais aos mesmo tempo são limitados pela lei, mantendo o padrão negativo do contorno, 

conforme parágrafo anterior, e, ainda, com a presença do contorno positivo do princípio da 

legalidade, podendo a Administração fazer somente aquilo que também estiver previsto em 

lei78, sendo esta, “portanto, ao mesmo tempo, uma limitação do poder estatal e o fundamento 

de validade deste Estado” 79 , e, por tal razão, o artigo 37 da Constituição prevê como 

princípios a serem obedecidos pelos entes públicos a legalidade, aqui tratada, assim como a 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

 

Nesta linha, estes contornos são aplicados também no Direito Tributário, nos termos 

de diversos dispositivos constantes do Código Tributário Nacional, como, por exemplo, para a 

instituição de tributos, e, também, o já citado artigo 171, no qual consta que somente a lei 

poderá facultar a transação, não definindo se seria outra lei complementar ou a ordinária. 

Como o Código não define expressamente, concordamos com o posicionamento de que a lei 

autorizadora da transação pode ser aprovada pela via ordinária 80 , já que o CTN foi 

recepcionado com status de lei complementar e que contém as regras gerais previstas no 

 
77 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves, Op. cit., p. 465. 
78 Idem. 
79 OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. Op. cit., p. 91. 
80 MENDONÇA, Priscila Faricelli de. Op. cit., p. 167. 
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artigo 146, III, da Carta Magna, e, assim sendo, a exigência contida naquela regra não exige a 

aprovação com quórum qualificado, afinal, “o princípio da legalidade em sua expressão de 

preeminência da lei não contém apenas uma proibição de desvio, mas além disso uma ordem 

de aplicação.”81 

 

A Constituição determina que todos deverão, principalmente a Administração Pública, 

promover atos suportados por critérios legais, cujo caso concreto, relativo à transação 

tributária, as normas gerais estão previstas no Código Tributário Nacional, dando aplicação ao 

citado artigo 146 da Carta Política, e, ainda, com autorização expressa da celebração da 

transação entre sujeitos ativos e passivo da obrigação tributária, mediante lei que faculte a 

transação, conforme requisitos supra. 

 

Assim, discordamos que haja qualquer óbice constitucional ou legal limitando a estes 

acordos, mas apenas exigindo-se o cumprimento de certos requisitos, notadamente a 

existência de lei autorizadora, com a existência de requisitos mínimos a celebração da 

transação, inclusive, com parâmetros prévios estabelecidos também em normas 

administrativas82, sendo esta uma medida oportuna, justa e que precisa ser compreendida 

dentro dos limites legais e constitucionais, sob pena de sua desvirtuação, e, naturalmente, de 

correção pelas vias cabíveis. 

 
 
3.1.1.1 Constituição, exigência e extinção do crédito tributário 

 
Dentro do espectro da legalidade, e seguindo o posicionamento de Oswaldo Othon de 

Pontes Saraiva Filho83, dito princípio deve alcançar e disciplinar a constituição do crédito 

tributário, sua cobrança e sua efetiva extinção, ou seja, toda a cadeia de exigência tributária. 

 

Nesta seara, um dos pontos de maior crítica à transação tributária decorre da 

interpretação sistemática do princípio da legalidade previsto em passagens da Constituição 

Federal, como no artigo 5º, II, e, ainda, artigos 37 e 146, aliado a dispositivos do Código 

Tributário Nacional, com previsão em seu artigo 97, em conjunto com a vinculação 
 

81 TIPKE, Klaus. Direito Tributário. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2008, p. 241. 
82 SOUZA, Luciane Moessa de. Op. cit., p. 497. 
83 SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes. A transação e a arbitragem no direito constitucional-tributário 
brasileiro. In: SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes; GUIMARÃES; Vasco Branco (Org.). Transação e 
arbitragem no âmbito tributário: homenagem ao jurista Carlos Mário da Silva Velloso. Belo Horizonte: 
Fórum, 2008, p. 43-88, p. 52. 
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obrigatória da constituição e cobrança do crédito tributário, nos termos dos artigos 3º e 142 

deste Códex. 

 

Se os indicados dispositivos preveem que a constituição do tributo e sua respectiva 

cobrança decorrem de atividade administrativa plenamente vinculada e obrigatória, poderia 

esta, então, celebrar transações que levem à extinção do crédito tributário? 

 

Entendemos, conforme disposição adiante (Capítulo 3.1.6.), que a transação tributária 

é uma exceção, e, por tal razão, não deslegitimaria a obrigação de constituição do tributo, sua 

cobrança e busca pela extinção do crédito tributário pela Administração Pública, pois 

defendemos a sua utilização como forma de resolver conflitos, no caso, de tributos já 

constituídos e em exigência, pois, nos termos do artigo 3º do CTN, tributo é “toda prestação 

pecuniária compulsória” e “instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada”, motivo pelo qual, o dever de lançar é irrenunciável. 

 

Além da legalidade, já tratada em diversos tópicos deste trabalho em pontos distintos, 

temos o princípio da eficiência administrativa, previsto expressamente na parte final do citado 

dispositivo, inserido em nosso ordenamento por meio da Emenda Constitucional 19/98, ainda 

que muitos, como Lúcia Valle Figueiredo e Hely Lopes Meirelles, já defendessem, 

corretamente, ser a eficiência um princípio do Direito Administrativo. 

 

3.1.2 Princípio da eficiência administrativa e a tributação participativa 

 

Alinhados à legalidade em nível constitucional, existem vários princípios que norteiam 

a Administração Pública, especialmente aqueles contidos no artigo 37 da Constituição, quais 

sejam, a própria legalidade, e, ainda, a impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Assim, para que ocorra a transação tributária e, devido ao fato da celebração desta tê-la como 

parte signatária, também precisam ser respeitados estes princípios. 

 

Além da legalidade, já tratada em diversos tópicos deste trabalho em pontos distintos, 

temos o princípio da eficiência administrativa, previsto expressamente na parte final do citado 

dispositivo, inserido em nosso ordenamento por meio da Emenda Constitucional 19/98, ainda 
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que muitos, como Lúcia Valle Figueiredo e Hely Lopes Meirelles, já defendessem, 

corretamente, ser a eficiência um princípio do Direito Administrativo84. 

 

Este princípio, inserido sob o prisma da positivação após dez anos de promulgação da 

Carta Magna, decorre da evolução dos conceitos e premissas da Administração Pública, a 

qual passou e continua passando por amplas reformas, a exemplo do Plano Diretor de 

Reforma do Aparelho do Estado na década de 90, das privatizações e concessões iniciadas a 

partir da abertura econômica, da melhora da administração do sistema público de saúde com 

as parceiras com o terceiro setor, enfim, sendo este princípio, mais um elemento, desta vez 

com valores normativos e de caráter indutor, tendo como objeto a melhora da máquina 

pública, posto que, toda ação, seja pública ou privada, deve ser eficiente85. 

 

E, falar de eficiência na Administração Pública é pensar a ocorrência, ao mesmo 

tempo, de desburocratização, de economia e melhor utilização de recursos, além da 

pacificação das relações sociais, com a migração da gestão pública patrimonialista e do 

coronelismo da República Velha para uma modelo mais gerencial86, antenado às exigências 

econômicas e sociais de nossa Carta Política e ao mesmo com maiores contornos da 

responsabilidade e preparação dos gestores. 

 

Por tal razão, eficiência, dentro destes contornos constitucionais, é despir o Direito 

Público, o Direito Administrativo, e consequentemente, o Direito Tributário, do bloqueio 

ideológico que não aceita críticas construtivas com fins de evolução, ou, como bem disse 

Gustavo Binenbojm em análise da ADI 1.923-DF, que o voto do Ministro Luiz Fux 

demonstra a queda do “regime jurídico-administrativo único, inflexível e atemporal, 

entrincheirado nas dobras da Constituição”, uma vez que a “era do Direito Administrativo 

como religião já era” 87 , sobretudo em razão da necessidade de adaptação dos modelos 

gerenciais aos padrões dos governantes eleitos de forma democrática pelo povo brasileiro, 

havendo, necessariamente, uma moldura a ser preenchida por estes governantes. 

 
 

84 NOHARA, Irene Patrícia. Reforma administrativa e burocracia: impacto da eficiência na configuração do 
direito administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012, p. 147. 
85 KOSSMANN, Edson Luís. A constitucionalização do princípio da eficiência na administração pública. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2015, p. 126. 
86 Idem. Capítulos 12 e 13. 
87 BINENBOJM, Gustavo. A era do Direito Administrativo como religião já era. Disponível em:  
https://www.conjur.com.br/2011-mai-25/voto-luiz-fux-organizacoes-sociais-direito-administrativo Acesso em: 
24 abr. 2019. 
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E, neste sentido, este princípio pode ser assim definido: 

 

Aquele que determina aos órgãos e pessoas da Administração Direta e Indireta que, 
na busca das finalidades estabelecidas pela ordem jurídica, tenham uma ação 
instrumental adequada, constituída pelo aproveitamento maximizado e racional dos 
recursos humanos, materiais, técnicos e financeiros disponíveis, de modo que possa 
alcançar o melhor resultado quantitativo e qualitativo possível, em face das 
necessidades públicas existentes.88 

 

Ou seja, é um princípio que norteia a Administração Pública a buscar as finalidades 

estabelecidas pela ordem jurídica, não podendo contrapor o princípio da legalidade, e, sendo 

nossa Constituição uma que privilegia o Estado Democrático de Direito, há de se reconhecer, 

obrigatoriamente, a necessidade de que esta atinja seus objetivos mediante atuação estatal que 

atenda às finalidades de justiça social pela representatividade do interesse público, o qual 

trataremos em tópico adiante. 

 

Neste caso, a forma de satisfazer a Constituição Federal, “no âmbito da 

Administração, envolveria, assim, operações de ponderação entre o princípio da legalidade e 

o princípio da segurança jurídica ou outros princípios como o da eficiência”89. 

 

Contudo, deve ser observado que a eficiência não deve revestir-se, para atingir os 

padrões e exigências constitucionais, apenas de números, apenas do aspecto quantitativo, 

como aumento da arrecadação, redução do estoque da dívida ativa, redução de processos e 

afins. Deve, também, buscar aspectos qualitativos, e, neste caso, especificamente para o 

Direito Tributário, através de um diálogo, dentro dos limites legais, entre Fisco e contribuinte, 

não mais sendo marcada esta relação pela imposição insensata, pelo litígio, mas, por uma 

tributação participativa, pelo fim da visão de que estes são inimigos, quando, em verdade, se 

complementam. Não existe, ao menos nesta concepção de Estado Democrático de Direito, 

Estado sem o seu administrado, nem este sem aquele. 

 

Eficiente é o Estado que arrecada com pouco litígio, eficiente é o Estado que tem na 

figura do cidadão, do contribuinte, um parceiro e não um inimigo e, neste sentido, a eficiência 

 
88 CARDOZO, José Eduardo Martins. Princípios constitucionais da Administração Pública: de acordo com a 
Emenda Constitucional n. 19/98. In: MORAES, Alexandre de (Coord.). Os 10 anos da Constituição Federal. 
São Paulo: Atlas, 1999, p. 165-166. 
89 CAMPOS, Luiza Ferreira; JUST, Gustavo. Transformações do discurso administrativista: a assimilação das 
formas argumentativas “pós-positivistas” e as tentativas de redefinição de institutos-chave do direito 
administrativo. In: MARRARA, Thiago. Direito administrativo: transformações e tendências. São Paulo: 
Almedina, 2014, p. 108. 
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pode contribuir, no Direito Tributário, com a participação do cidadão e da Administração 

Pública na resolução de litígios, com todo e qualquer meio consensual e adequado para 

solução sua solução, dentre estes a transação. 

 

Neste caso, a transação trará resultado quantitativo ao plano da eficiência através da 

arrecadação e disponibilidade imediata dos recursos financeiros ao Estado, sem a necessidade 

de dispêndios para a sua cobrança, enquanto o resultado qualitativo se dará pela pacificação 

da relação entre Fisco e contribuinte, através da participação dos administrados nos 

procedimentos administrativos, através da denominada “tributação participativa”, o que já 

acontece, por exemplo, no autolançamento, na outorga de obrigações para retenção na fonte e 

o dever de fornecer informações ao Fisco pelo contribuinte90. 

 

Assim como nos governos se permite a participação popular através das consultas 

públicas, da execução dos planos de governo participativo, a transação permitirá a 

participação do administrado na solução de litígios, e, devidamente regulamentado, este 

procedimento “ao mesmo tempo em que proporciona maior garantia dos direitos do cidadãos, 

assegura a legitimidade das atuações consensuais da Administração”91, constituindo uma nova 

relação entre Fisco e contribuinte92, sendo a transação tributária “a figura jurídica que melhor 

fomenta o direito de participação do contribuinte junto à Administração”93, em consonância 

com o pensamento de Heleno Taveira Torres94: 

 

O princípio jurídico e técnico da praticabilidade da tributação impõe um verdadeiro 
dever ao Legislador de busca dos caminhos de maior economia, eficiência e 
celeridade para viabilizar a imposição tributária, o que poderá ser alcançado com 
intensificação da participação dos administrados na gestão tributária e possibilidade 
de solução extrajudicial de conflitos entre a Administração e Contribuintes. 

 

Portanto, a regulamentação da transação tributária, dentro dos limites constitucionais e 

legais é elemento necessário para que o Direito Tributário possa contribuir para a eficiência 

 
90 FILIPPO, Luciano Gomes. Op. cit., p. 260-265. 
91 OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. Op. cit., p. 107. 
92  TORRES, Ricardo Lobo. Transação, conciliação e processo tributário administrativo equitativo. In: 
SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes; GUIMARÃES, Vasco Branco (Org). Transação e arbitragem 
no âmbito tributário: homenagem ao jurista Carlos Mário da Silva Velloso. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 
89-110. 
93 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Transação Tributária: Introdução à Justiça Fiscal Consensual. Belo 
Horizonte: Fórum, 2010. 
94 TORRES, Heleno Taveira. Princípios de segurança jurídica e transação em matéria tributária. In: SARAIVA 
FILHO, Oswaldo Othon de Pontes; GUIMARÃES, Vasco Branco (Org). Transação e arbitragem no âmbito 
tributário: homenagem ao jurista Carlos Mário da Silva Velloso. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 299-300. 
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da Administração Pública, mediante contribuição dos seus administrados, sobretudo a partir 

da transição de um modelo de solução engessado e ortodoxo para um que traga equilíbrio na 

pauta da gestão de conflitos, baseado na eficiência95 , claro, em diálogo com os demais 

princípios constitucionais inerentes ao interesse público. 

 

3.1.3 Princípios da publicidade, impessoalidade, discricionariedade e moralidade 

 

Complementando o artigo 37 da Constituição Federal, estes princípios, os quais, para 

fins didáticos, separamos dos demais acima discorridos, também são linearmente de 

fundamental importância para a validação do arcabouço da transação tributária. 

 

O princípio da publicidade não existe apenas para idealizar a publicação e ciência erga 

omnes, em Diário Oficial ou outro meio elegido por lei, dos atos administrativos perpetrados 

pela Administração Pública ou para que produzam seus respectivos efeitos, mas, sim, como 

exigência da transparência efetiva da gestão pública, e, também, para permitir o controle dos 

atos administrativos pelas autoridades competentes. 

 

Para a transação tributária, este princípio vai além. Acreditamos que a sua aplicação 

deve ser maximizada para a perfectibilização deste instituto. 

 

Nas transações feitas por adesão, em que não há margem de discricionariedade da 

autoridade administrativa, ou seja, quando a lei autorizadora da transação permitir a sua 

celebração mediante simples aceitação das condições impostas, como são os casos, via de 

regra, dos parcelamentos incentivados, a publicidade cessa, para efeitos de sua formalização, 

com a publicação da lei e dos regulamentos infra legais que instituem regras para os seus 

procedimentos. 

 

Em breve paralelo ao quanto aqui exposto, é preciso mencionar que a Lei 

13.140/2015, em seu artigo 35, prevê a transação por adesão para a solução de “controvérsias 

jurídicas que envolvam a administração pública federal direta, suas autarquias e fundações”, 

desde que atendidos os requisitos contidos em seus incisos e parágrafos, em que pese a citada 

vedação à transação tributária no âmbito federal no âmbito desta lei, como citado outrora, nos 

 
95 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio constitucional da eficiência administrativa. 2. ed. rev. e atual. 
Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 106. 
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termos do artigo 38 do mesmo diploma, ou seja, como defendemos, apenas quando houver a 

realização de mediação ou conciliação, já que há a recentíssima autorização concedida pela 

Medida Provisória 899, a qual prevê hipóteses de celebração da transação. 

 

Assim, a transação por adesão terá como premissa a possibilidade de afetação de 

inúmeros conflitos, contanto que os contribuintes aceitem as condições postas para fins de 

mútuas concessões e que se encontrem em idêntica situação 96  àquela(s) descrita(s) pela 

administração pública como passível de acordo, caso no qual podemos citar, inclusive, o 

Projeto de Lei 5.802/2009 – o Projeto de Lei Geral de Transação, o qual será analisado em 

momento oportuno no curso deste trabalho, cujo artigo 4397 prevê expressamente a indicada 

modalidade. 

 

Contudo, quando há margem de discricionariedade, ou seja, quando há espaço para a 

atuação do agente público, a publicidade deve atingir sua máxima expressão, não sendo 

obedecida mediante mera publicação de extratos, certidões ou conclusões pelo deferimento ou 

indeferimento da transação proposta. 

 

Aqui, ela deve ser maximizada por meio da exposição de todos os atos administrativos 

formalizados no curso do processo administrativo, como, publicidade integral e irrestrita dos 

autos do processo administrativo, preferencialmente eletrônicos, além da publicação das 

respectivas decisões tomadas e dos instrumentos de transação, em sua integralidade, nos 

respectivos diários, dando à estes documentos total acessibilidade pelas partes interessadas, 

público em geral e órgãos de controle externo, suprimindo, integralmente, qualquer ideia de 

sigilo fiscal, independentemente da matéria transacionada. 

 

Inclusive, em crítica ao indicado Projeto de Lei Geral de Transação, Eurico de Santi98 

reverbera preocupação idêntica, ao atacar a “confidencialidade” das transações lá previstas, 

nos termos do §3o do seu artigo 24, o qual prevê a necessidade única e exclusiva de 

publicação das ementas dos acordos, o que, para nosso entendimento, desfigura os princípios 

 
96 OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. Op. cit., p. 217. 
97 Art. 43. A solução de controvérsias jurídicas em matéria tributária, inclusive as de repercussão geral, poderão 
ser objeto de transação por adesão, mediante: 
I - autorização do Ministro de Estado da Fazenda e do Advogado-Geral da União, com base na jurisprudência 
pacífica do Supremo Tribunal Federal ou de tribunais superiores; ou 
II - previsão em lei específica. 
98 Op. cit., p. 189. 
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da publicidade e da impessoalidade e, como tratado em tópico específico, o próprio interesse 

público, em que pese a existência de posições flexíveis que defendam a confidencialidade 

como exceção99, das quais discordamos. 

 

Em que pese existir no artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição, ideais de sigilo das 

informações dos administrados, além da proteção expressa no artigo 198 do Código 

Tributário Nacional, aqui há de se observar que o princípio da publicidade dos atos 

administrativos sobrepõe a regra de sigilo das informações fiscais do particular, notadamente 

pela supremacia do interesse público sobre o interesse privado, neste caso, entendido à sua 

moderna concepção, que anula a supremacia como imposição estatal, mas, sim, como 

interesse da coletividade através da aplicação dos princípios constitucionais que norteiam a 

administração pública100. 

 

O particular que se submete a uma solução consensual e autocompositiva, 

principalmente a transação, já que há concessão também por parte da Administração Pública 

para pôr fim ao litígio, deve obedecer rigorosamente a todos os princípios que regem os atos 

administrativos, renunciando à eventuais regras que com estes colidam, havendo 

pavimentação de um caminho, por consequência, que respeite os princípios da 

impessoalidade, discricionariedade e moralidade, já que a publicidade vai permitir a 

avaliação, pela sociedade e pelos órgãos de controle, de tais atos. 

 

Nesta linha, o princípio da impessoalidade tem como premissa vetar a ocorrência de 

tratamento benéfico, pelo administrador, a um ou mais administrados em detrimento de 

outrem, dando eficácia ao princípio da igualdade, com a exigência de tratamento isonômico às 

pessoas que estejam em situação semelhante. 

 

Este princípio, “firma, em essência, uma faceta do valor igualdade, que determina que 

o administrador público não pode prejudicar ninguém em virtude de razões particularizadas, 

nem privilegiar alguém pelas mesmas razões, prejudicando, assim, toda a sociedade”101, razão 

pela qual, aplicado à transação, deve conter a norma regulamentadora expressões de 

impessoalidade, não só como valor, como norte da gestão pública, mas, também, como regra 

 
99 SOUZA, Luciane Moessa de. Op. cit., p. 494. 
100 CAMPOS, Luiza Ferreira; JUST, Gustavo. Op. cit., p. 115. 
101 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Op. cit., p. 135. 
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a ser inserida e seguida, pois, embora com traços de isonomia, a impessoalidade vai além, 

exigindo do administrador, também, neutralidade, objetividade, imparcialidade e 

transparência102. 

 

A impessoalidade, naturalmente em se tratando de transação individual e não por 

adesão, é materializável através da atuação procedimental governamental, uma vez que os 

processos administrativos “são o mecanismo para a realização da Administração Pública 

impessoal”103 , além, também, da possibilidade das decisões acerca da transigibilidade de 

determinado crédito tributário, para fins de extinção de litígios, serem tomadas em sessões 

públicas para todos os administrados que tenham interesse de participação, contribuição ou 

consulta, sendo tais sessões, ou audiências, a caracterização de parte de um processo 

administrativo que busca dar máxima eficácia à este princípio104. 

 

Com isto, a impessoalidade irá, de uma só vez, “coibir o exercício do poder voltado a 

favorecer ou prejudicar pessoas, e, depois, impedir o personalismo no exercício desse poder 

mediante atos de promoção pessoal”, conforme voto de lavra do Ministro Cézar Peluso, nos 

autos da ADC-MC 12/DF105, de forma que o mandamento constitucional tenha como objetivo 

a vedação ao atendimento de interesses pessoais do administrador ou do administrado106. 

 

Neste passo, se amolda aos princípios citados o da discricionariedade, em razão da 

impossibilidade de delimitação legal de todos os atos que podem e não podem ser executados 

pelo administrador público, caso no qual, sua atuação será discricionária, devendo se pautar 

dentro dos limites dos poderes que a lei lhe outorga107. 

 

 
102  MELO, Cristina Andrade. O princípio da impessoalidade: a audiência pública como contributo à 
imparcialidade na atuação estatal. In: BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves; CASTRO, Sérgio Pessoa de Paula 
(Coord.). Tendências e perspectivas do direito administrativo: uma visão da escola mineira. Belo Horizonte: 
Fórum, 2012, p. 287-305, p. 294. 
103 SUNDFELD, Carlos Ari. Processo administrativo: um diálogo necessário entre Estado e cidadão. In: A&C – 
Revista de Direito Administrativo e Constitucional. Belo Horizonte, ano 6, n. 23, p. 39-51, jan./mar. 2006, p. 
44. 
104 MELO, Cristina Andrade. Op. cit., p. 304. 
105  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade 
12/DF. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqo
bjetoincidente=2358461>. Acesso em: 02 ago. 2019, p. 56-57. 
106 DIAS, Jefferson Aparecido. Princípio da eficiência & moralidade administrativa. Curitiba: Juruá, 2009, p. 
57. 
107 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Op. cit., p. 83. 
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Aqui há uma moldura, um espaço para que o administrador público possa, outorgado 

dos respectivos poderes pela sociedade, seja pela via democrática, seja pela via legal, adequar 

a decisão de acordo com o interesse público e o que, dentro das cargas valorativas dos 

princípios que regem nosso ordenamento, seja o melhor para o caso concreto, para a 

administração e para a sociedade, pois, “ainda que a lei possa restringir a liberdade de escolha 

do administrador, não pode ela prever todas as suas condutas, havendo hipóteses em que a 

própria lei lhe permitirá a valoração da sua conduta”108. 

 

E esta tomada de decisão em situações individuais e concretas exige de quem decide, 

seja de forma individual, seja de forma colegiada, a ponderação dos princípios constitucionais 

e das regras vigentes, de forma que o resultado a ser alcançado promova o alcance dos valores 

contidos em nossa ordem constitucional, notadamente a dignidade da pessoa humana109. 

 

É indigno, tanto para os cidadãos, quanto para a Administração Pública, a ocorrência 

de litígios que duram anos sem resolução, sem segurança jurídica em razão de um manicômio 

jurídico-tributário110 constituído de regras que são criadas em inúmeros casos ao bel-prazer da 

administração com mero fim arrecadatório, sem levar em consideração o real interesse 

público e o respeito a diversos princípios constitucionais, caso no qual, a transação tributária 

pode e deve contribuir para a pacificação das relações, com maior participação do próprio 

contribuinte nos atos de tributação, sendo, portanto, ato de dignidade. 

 

Viver em litígio e com medo da incerteza é indigno. Por vezes, é melhor perder de 

forma célere e clara, ou até mesmo pagar mais que o que entender ser justo, que brigar por 

anos e anos sem saber o que acontecerá no dia de amanhã, com insegurança jurídica. 

 

Some-se a isto, ainda, a recente redação dada à Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro, dada pela Lei 12.376/2018, acrescentando artigos ao Decreto-Lei 

4.657/1942, com destaque para o artigo 20, o qual prevê que “nas esferas administrativa, 

controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que 

sejam consideradas as consequências práticas da decisão”. 

 

 
108 OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. Op. cit., p. 123. 
109 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Op. cit., p. 87. 
110 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 6. 
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Ou seja, além dos fundamentos valorativos que estão inseridos na discricionariedade 

da autoridade administrativa, seja ela quem for, além dos fundamentos legais, em tais 

decisões a motivação deverá ser, sempre, baseada em consequências reais, como possibilidade 

de perda, prejuízo aos cofres públicos, potencial de redução de litígios, por exemplo. 

 

Enfim, a discricionariedade ganha um contorno mais claro e cuja atuação deverá se 

subsumir à motivação nos termos do texto inserido em nosso ordenamento, o qual determina 

de forma expressa a adoção de fundamentos consequencialistas nas motivações do ato 

administrativo discricionário, sendo obrigatório externar os motivos dos atos praticados111, 

com a utilização de tal técnica como razão de decidir112, como vetor da medida tomada e 

como parâmetro, inclusive, para adoção das mesmas medidas em casos idênticos, por tornar a 

decisão aplicável ao caso concreto mais oportuna, conveniente e eficiente113. 

 

E para alcançar tal fim, além de todas as valorações contidas no ato discricionário, este 

deve estar revestido dos valores decorrentes da aplicação do princípio da moralidade, o qual, 

no dizer de Onofre Alves Batista Júnior, “impõe vinculações tendenciais à atuação 

administrativa capazes de afastar, em determinadas situações concretas patentes, atuações 

antijurídicas em ofensa ao núcleo de sua ideia central”114, como, por exemplo, nos termos da 

Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, cuja literalidade prevê que atuação dos servidores 

públicos dar-se-á “segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé”, conforme redação 

do seu artigo 2º, inciso IV. 

 

Em conjunto, todos estes princípios, também alinhados a outros que já falamos e que 

falaremos a seguir, compõem o núcleo de valor que os agentes de boa-fé, tanto pela 

Administração Pública, tanto os contribuintes devem obedecer, para que o instituto da 

transação seja válido e eficaz. 

 

3.1.4 Princípios da razoabilidade e proporcionalidade 

 

 
111 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. cit., p. 75. 
112 PISCITELLI, Tathiane dos Santos. Argumentando pelas consequências no direito tributário. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 233. 
113 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Op. cit., p. 234. 
114 Op. cit., p. 123. 
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Embora não positivados em nossa Constituição, estes princípios também são basilares 

para induzir, dentro da moldura da discricionariedade, a melhor decisão a ser tomada pela 

Administração, ultrapassando, inclusive, os limites do Direito Administrativo, podendo ser 

aplicada em qualquer ramo ou sub-ramo do Direito, por ser medida de equidade, congruência 

ou equivalência115. 

 

Razoabilidade é medida de ponderação, é reitor da atuação administrativa116, impondo 

ao agente público, conforme motivação e fundamentação da norma individual e concreta 

produzida para cada caso, a escolha da melhor solução a ser dada dentro da multiplicidade de 

interesses que aí convergem, havendo, sempre dentro dos limites legais, uma solução justa, 

sem benefício de uma parte contra a outra. 

 

Na transação, ser razoável é fazer concessões equilibradas dentro dos limites da lei, 

sem que haja benefício excessivo em favor de uma parte em detrimento de outra. Não 

interessa somente a ocorrência do equilíbrio dos interesses públicos intervenientes, mas, 

também, dos interesses privados postos117, de forma a se evitar a ocorrência e identificação de 

qualquer vício de desarrazoabilidade que possa macular o ato administrativo118, e, assim, 

consequentemente, a transação tributária, como, por exemplo, eventual falta de motivação ou 

uso arbitrário de faculdade discricionária119. 

 

Ser razoável, portanto, é atender ao princípio máximo de justiça, da dignidade da 

pessoa humana, dentro dos contornos legais, dando eficiência e eficácia à máquina pública, a 

qual poderá usufruir dos recursos arrecadados com o fim do litígio e, também, de conceder ao 

contribuinte a legítima proteção da confiança que o Estado deve dar, o que, hodiernamente, 

não ocorre. 

 

Neste sentido, como aplicar a razoabilidade? A sua aplicação deve ser feita em 

conjunto com o princípio da proporcionalidade, como forma de praticar a ponderação, dentro 

dos limites da adequação, concebida como medida empregada para se obter o fim desejado; 

 
115 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011, p. 163-172. 
116 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Op. cit., p. 111. 
117 Idem, p. 114. 
118 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio constitucional da eficiência administrativa. 2. ed. rev. e 
atual. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 307. 
119 Op. cit., p. 308 
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da necessidade, como limitador da medida elegida para que esta seja a menos gravosa para as 

partes envolvidas, e, ainda; proporcionalidade em sentido estrito, quando a escolha deve 

proporcionar mais benefícios que prejuízos120. 

 

A produção legislativa que autoriza a transação, obedecendo os ditames valorativos 

contidos na Carta Magna, induzirá a autoridade administrativa a celebrar, na sua margem de 

discricionariedade, acordos que sejam bons para ambas as partes, que respeitem o interesse 

público, pelas vias adequadas e que possam ser praticados por todos em situação semelhante, 

devendo a motivação que concluir pelo deferimento da transação demonstrar a aplicação, ao 

caso concreto, destes princípios. 

 

3.1.5 Princípio da isonomia e desestímulo ao pagamento voluntário 

 

Do ponto de vista legal, não nos parece existir tantos obstáculos para a produção de 

regras que possibilitem a celebração de transação tributária, com a observância de todos os 

princípios aqui citados e os que ainda serão objeto de análise. 

 

Contudo, sob prisma comportamental, um dos grandes desafios da transigibilidade se 

dá quanto ao desestímulo de eventual pagamento voluntário121 pelos contribuintes que não 

optem pelo litígio ou, ainda, por aqueles que, carentes de informação, sequer tenham 

conhecimento sobre esta possibilidade. 

 

Eurico de Santi, questiona, com razão: “mas, se for assim, por que os outros 

contribuintes pagaram tributo em valor nominal e antes? Não seria melhor transacionar 

sempre?” 122 . A mesma pergunta merece extensão aos programas de remissão, anistia e 

parcelamentos incentivados, por exemplo. Afinal, porque pagar o tributo se, a cada dois anos 

um novo programa de recuperação fiscal permitirá, mediante pagamento à vista, a mera 

correção do valor inadimplido? Qual a razão de ser adimplente quando seus concorrentes, 

seus pares, rolam a dívida? 

 

 
120 OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. Op. cit., p. 104. 
121 SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes. Op. cit., p. 65. 
122 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Transação e arbitragem no âmbito tributário: paranoia ou mistificação? In: 
SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes; GUIMARÃES, Vasco Branco (Org.). Transação e arbitragem 
no âmbito tributário: homenagem ao jurista Carlos Mário da Silva Veloso. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 
167-190, p. 173. 



57 
 

Seria a transação, então, uma violação ao tratamento isonômico entre os contribuintes? 

A Constituição garante, em seu artigo 5º, caput, que “todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza (...)”, e, com complemento dado pelo artigo 150, II, da mesma 

Carta, cuja redação veda expressamente aos entes políticos instituir tratamento desigual aos 

contribuintes que se encontrem em situação equivalente. 

 

Este princípio da igualdade, cuja acepção moderna é de tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade, para nós, não é deslegitimado 

pelo instituto da transação, sendo necessária a observação os seguintes aspectos para a sua 

concretização: 

 

(a) primeiro, que igualdade não significa identidade absoluta; (b) segundo, que, 
sendo relativa, faz-se necessário analisar a igualdade sempre em relação a um 
critério; (c) terceiro, que deve ser dado igual tratamento às mesmas situações e um 
tratamento diferente para situações distintas; (d) quarto, que, para tanto, é 
imprescindível uma análise pormenorizada das particulares de cada situação.123 

 

Para nós, portanto, o respeito a todos os princípios citados anteriormente levarão as 

autoridades administrativas a celebrar transações isonômicas, principalmente se observada e 

maximizada a publicidade de todos os procedimentos administrativos perpetrados no curso do 

processo de transação, com criação de bancos de dados das decisões e das transações 

celebradas para fins de consulta e equiparação com situações concretas124 , sem qualquer 

sigilo, inclusive com disponibilização dos autos, preferencialmente eletrônicos, a todos os 

interessados. 

 

E exatamente por isto pensamos que a razão de desestímulo ao pagamento voluntário 

não se dará por eventual ofensa a isonomia, o que, aliás, é a motivação de parametrização da 

transação em casos semelhantes, mas, sim, pela ausência de efetividade da cobrança do 

crédito tributário e das sanções que porventura possam ser aplicadas pela ausência de 

adimplemento. 

 

Por analogia, por exemplo, qual a razão da implantação de programas de 

conformidade em tantas empresas após a Operação Lava-Jato125? Vontade de coibir fraudes? 

 
123 OLIVEIRA, Phelippe Pires Toledo de. Op. cit., p. 169. 
124 Idem, p. 169-170. 
125 Não faremos qualquer juízo de valor sobre eventual constitucionalidade e legalidade, ou não, dos métodos e 
decisões. 
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Interesse em um país menos corrupto? Concorrência leal? Talvez, contudo, acreditamos 

fielmente que esta mudança comportamental do ambiente empresarial brasileiro se deu pela 

constatação da punição dura, tanto do ponto de vista econômico, quanto da ótica das 

restrições de liberdades dos indivíduos. Quem imaginaria um ex-presidente e os donos dos 

maiores conglomerados do país, presos? Ninguém. 

 

Da mesma forma, é comum nas discussões empresariais que a primeira obrigação a ser 

adimplida é a trabalhista e, por derradeira, a tributária. E isto se dá não pela generosidade dos 

empregadores, mas, sim, pela celeridade, pela capacidade punitiva e pela existência de 

decisões mais duras, ainda que contestáveis, do ponto de vista da expropriação patrimonial da 

Justiça do Trabalho, cuja efetividade não se repete para outras classes de credores, como a 

Fazenda Pública, que não consegue bons índices de pagamento dos tributos exigidos 

judicialmente, por deficiência estrutural, por limitações legais e constitucionais ou por falta de 

aparato judicial adequado para tanto. 

 

Essa ineficiência é destaque na publicação “Justiça em Números”, cujo estudo 

demonstra a ineficiência do modelo executivo atual, uma vez que: 

Os processos de execução fiscal representam, aproximadamente, 39% do total de 
casos pendentes e 74% das execuções pendentes no Poder Judiciário, com taxa de 
congestionamento de 91,7%. Ou seja, de cada cem processos de execução fiscal que 
tramitaram no ano de 2017, apenas 8 foram baixados. Desconsiderando esses 
processos, a taxa de congestionamento do Poder Judiciário cairia 9 pontos 
percentuais, passando de 72% para 63% em 2017.126 

 

Ademais, a sistemática e repetitiva criação de parcelamentos incentivados interfere na 

conduta do contribuinte, o qual cria a rotina de inadimplir os tributos para sua posterior 

regularização, quando o conseguem, em razão da histórica ocorrência de deste tipo de 

programa de regularização fiscal, com média histórica a cada três ou quatro anos127. 

 

Salvo as exceções dos devedores contumazes e fraudadores que usam e abusam das 

proteções legais e da falta de capacidade e aparato tecnológico estatal para a cobrança mais 

rígida dos créditos tributários, o que vem mudando consideravelmente com a atual revolução 

tecnológica128 e novas formas de cobrança, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa e a 

 
126 Op. cit., p. 125 
127 OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. Op. cit., p. 173-174. 
128 RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Disponível em: 
< http://www.receita.fazenda.gov.br/10anos/evolucao/default.htm> Acesso em: 28 abr. 2019. 
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inscrição em banco de dados de devedores, acreditamos que o desestímulo ao pagamento se 

dá, primordialmente, pela certeza da impunidade financeira ou penal, o que vem sendo 

reduzida com a maior utilização das representações fiscais para fins penais. 

 

Além disto, em razão do citado manicômio que vivemos, somado às necessárias 

garantias constitucionais que permitem a postergação do pagamento do tributo mediante 

discussão, por exemplo, de simplórias taxas de exercício de poder de polícia, a 

transigibilidade do crédito tributário poderá conduzir à redução do estoque da dívida ativa, e, 

por consequência,  dos custos para sua administração e cobrança, já que, “nos últimos 10 anos 

se gastaram em todo o Poder Judiciário nacional mais de 240 bilhões de reais com processos 

ineficazes a seu propósito”129. 

 

Por fim, eventuais transações tributárias firmadas pela administração pública com os 

particulares devem levar em consideração, por decorrência deste princípio, o seu efeito 

multiplicador, face a necessidade de verificação da viabilidade técnica e financeira do 

acordo130 e do potencial de celebração de novas transações com outros contribuintes que, face 

a isonomia, conheçam os termos transacionados e, por consequência, apresentem respectivos 

pleitos de idêntico teor e forma, como muito bem pontuado por Osvaldo Othon de Pontes 

Saraiva Filho: 

 

Por força destes princípios, os atos da Administração Pública e de seus agentes em 
geral, especialmente os agentes fiscais, devem, em obediência ao fim estabelecido 
na norma geral, conter a maior eficiência possível, pela obrigação de prestarem uma 
boa administração, observando-se a honestidade, a boa-fé, a lealdade, a moderação, 
a discrição, a economicidade, a sinceridade, sem que possa existir inconfessável 
desejo de prejudicar ou beneficiar este ou aquele contribuinte.131 

 

Neste sentido, não vemos a transação tributária como incentivo ao não pagamento 

voluntário de tributos, mesmo que observemos com bons olhos os questionamentos 

realizados, mas sim como medida de promoção de pacificação social. 

 

3.1.6 (In)disponibilidade do interesse público e a atividade administrativa vinculada 

 

 
129  ABRAHAM, Marcus. O gasto com as execuções fiscais inúteis. <https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/colunas/coluna-fiscal/o-gasto-com-as-execucoes-fiscais-inuteis-17012019> Acesso em: 16 jul. 2019. 
130 SOUZA, Luciane Moessa de. Op. cit., p. 493. 
131 SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes. Op. cit., p. 45. 
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Quando se discute o instituto da transação fora da esfera privada, seja no direito 

administrativo, no direito tributário, ou, como em alguns casos, na esfera ambiental e penal, 

existem muitas posições antagônicas sobre o aspecto e possibilidade de sua aplicação nestas 

searas em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, e, por tal, da suposta 

indisponibilidade de concessões pela Administração Pública para os fins transacionais. 

 

Rememorando o escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello, para o qual, este se 

configura como “o interesse resultante do conjunto dos interesses que os indivíduos 

pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membro da Sociedade e pelo 

simples fato de o serem”132, o interesse público será representado sempre pelo interesse da 

maioria, baseado nos mandamentos constitucionais e no regime político democraticamente 

eleito e responsável pela Administração Pública, sendo este o seu primeiro desdobramento, 

qual seja, a supremacia do interesse público sobre o privado133. 

 

O segundo desdobramento, a indisponibilidade dos interesses públicos 134 , para o 

festejado mestre, sendo estes interesses: 

 

(...) qualificados como próprios da coletividade - internos ao setor público - não se 
encontram à livre disposição de quem quer que seja, por inapropriáveis. O próprio 
órgão administrativo que os representa não tem disponibilidade sôbre êles, no 
sentido de que lhe incumbe apenas curá-los - o que é também um dever - na estrita 
conformidade do que predispuser a intentio legis.135 

 

Nesta linha, o Estado não seria o titular de tais direitos, mas apenas curador do 

mesmo, não podendo negociá-los, com qualquer particular ou pequenos e delimitados grupos, 

o que, visto sem maiores desdobramentos técnicos, seria um óbice à transação. 

 

Contudo, analisando de forma mais profunda o tema, concordamos com a qualificação 

dada pelo próprio Celso Antônio Bandeira de Mello136 , baseado na clássica doutrina de 

Renato Alessi, e referendada por outros nomes de escol, como Diogo de Figueiredo Moreira 

 
132  MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 34. ed. rev. e atual. até a Emenda 
Constitucional 99, de 14.12.2017. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 62. 
133  MELLO, Celso Antonio Bandeira de. O conteúdo do regime jurídico-administrativo e seu valor 
metodológico. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/download/30088/28934  Acesso em: 28 abr. 2019, p. 9. 
134 Idem. 
135 Ibidem., p. 14. 
136 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. A noção jurídica de “interesse público”. In: MELLO, Celso Antônio 
Bandeira de. Grandes Temas de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 65-68. 



61 
 

Neto 137 , para os quais, os interesses públicos podem ser divididos em primários ou 

secundários. 

 

É verdade que o tema, longe de ser o objeto deste trabalho, demanda, há anos, estudos 

que buscam a sua definição138, porém, em sua acepção jurídica, os pensamentos variam acerca 

da inexistência de um conceito jurídico do que é interesse público, como defende Tércio 

Sampaio Ferraz Júnior 139 , ao defini-lo como um lugar-comum; ou, ainda, aqueles que 

defendem apenas o dito interesse público primário, como Marçal Justen Filho140 e Gustavo 

Binenbjom, os quais, ainda questionam a existência deste interesse quando os direitos 

titularizados por particulares e/ou pelo Estado gozam de proteção constitucional, caso nos 

quais, os ditos interesses “se curvam” perante a norma maior para cumprir seus mandamentos.  

 

Assim, os primários, são os interesses de natureza não patrimonial, valorativa, como 

os princípios que regem a Administração Pública e os interesses coletivos como um todo, 

posicionamento este já reverberado em decisões do Superior Tribunal de Justiça141  e do 

Supremo Tribunal Federal142, pois refletem a dimensão pública dos interesses individuais143, à 

medida dos indivíduos enquanto partícipes da sociedade144. 

 

Noutro giro, os interesses públicos secundários (ou derivados), que decorrem do 

interesse da Administração Pública, do Estado, são aqueles de natureza patrimonial que 

eventualmente possam ser objeto de disposição, uma exceção, e que necessitam de 

autorização constitucional e legal, para que, dentro do conjunto de princípios e regras que 

rejam o tema, possa o administrador dispor de tal interesse, razão pela qual, não se deve 

confundir a indisponibilidade do interesse público (primário) com eventual 

 
137 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Arbitragem nos contratos administrativos. In: MOREIRA NETO, 
Diogo de Figueiredo. Mutações do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 277-280. 
138 Neste sentido, ver NIEMEYER, Gerhart. O interêsse público e o interêsse privado. In: FRIEDRICH, Carl J. 
Nomos I: O interêsse público. Rio de Janeiro: Edições O Cruzeiro, 1967, p. 13. 
139 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Interesse público. In: Revista do Ministério Público do Trabalho da 
2ª Região, São Paulo, v. 1, n. 10, 1995. 
140 JUSTEN FILHO, Marçal. Conceito de interesse público e a “personalização” do Direito Administrativo. In: 
Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 26, n. 26, p. 115-135, 1999, p. 118. 
141 Vejamos, por exemplo, os julgados dos Recursos Especiais 1356260/SC, 786.328/RS, 1151639/GO, AgRg no 
REsp 1.152.116/GO, no EDcl nos EDcl no REsp 1581392 / RS, no EREsp 1151639/GO. 
142 Vejamos, por exemplo, os julgados do ARE 916917 AgR/SP, RE 253472 / SP. 
143 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. cit., p. 66. 
144 Op. cit., p. 68. 
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intransigibilidade145, já que o interesse público secundário só poderá coexistir se praticado 

com suporte no primário146. 

 

Ainda nas palavras deste autor, citando Renato Alessi, “enquanto mera subjetivação de 

interesses, à moda de qualquer sujeito, o Estado poderia ter interesse em tributar 

desmesuradamente os administrados, que assim enriqueceria o Erário, conquanto 

empobrecesse a Sociedade”147, mas, justamente por seu interesse enquanto sujeito, ou seja, 

secundário, ser incompatível com os anseios sociais e com a necessidade de pacificação e 

segurança das relações, deve prevalecer o interesse primário, pois é obrigação do Estado 

“favorecer o bem-estar da Sociedade”148. 

 

E aqui se encaixa a transação tributária. Ela não é regra na relação obrigacional entre 

fisco e contribuinte, é exceção e só pode ocorrer em casos específicos, restritos e devidamente 

delineados na legislação, à luz do artigo 171 do CTN, sendo verdadeira mens legis de quem, à 

época, inseriu a Lei 5.172/1966 em nosso ordenamento. 

 

A transação, portanto,  não existe para facilitar a vida ou a relação do contribuinte com 

o Fisco, mas, para pacificar relações, dar maior segurança jurídica e evitar o dispêndio que a 

Administração Pública possuiria com o litígio, dispêndio este relacionado ao não ingresso de 

recursos nos cofres públicos, assim como, a não realização da despesa para sua cobrança, 

como, por exemplo, o custo financeiro com a imunidade relativa às despesas processuais, 

honorários sucumbenciais, custeio de pessoal, etc., para, assim, atender aos citados anseios 

sociais, como já previsto por Rubens Gomes de Souza149, em comentário à Lei 1.341/1951. 

 

Não fosse desta maneira, e nesta acepção, não haveríamos como convalidar, por 

exemplo: i) as dispensas de propositura de execução fiscal contra contribuintes que devem, de 

forma consolidada, tributos federais até vinte mil reais, nos termos do art. 1º da Portaria MF 

n. 25/2002; ii) os acordos celebrados no âmbito dos Juizados Especiais Federais que não 

envolvem litígios tributários, mas que, diante das decisões judiciais consolidadas em 

determinadas matérias a transação ou a não interposição de recurso é mais econômica para o 

 
145 SOUZA, Luciane Moessa de. Op. cit., p. 491. 
146 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. cit., p. 67. 
147 Idem. 
148 Ibidem. 
149 SOUZA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. Rio de Janeiro: Ed. Financeiras, 1952, 
p. 90. 
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Estado, cujas postergações podem ensejar condenação em honorários sucumbenciais na forma 

do artigo 85 do CPC e do artigo 10 da Lei 10.259/2001, ou, ainda; iii) a instituição do Regime 

Diferenciado de Cobrança de Créditos (RDCC), nos termos da Portaria PGFN 394/2016, em 

determinados casos, cuja a não identificação de patrimônio do devedor ensejará a suspensão 

da execução fiscal quando o valor consolidado seja igual ou inferior a um milhão de reais. 

 

São breves exemplos que demonstram, nos termos que estamos construindo desde o 

começo do trabalho, algum tipo de evolução, de desconstrução de parâmetros anteriormente 

consolidados em busca do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, 

corolário máximo da Carta Política.  

 

E esta evolução ocorre também na forma de se resolver litígios, na mudança, para 

melhor, de conceitos e princípios da Administração Pública que ganham dimensões 

diferenciadas a partir da necessidade de dar maior agilidade à resolução das divergências que 

envolvem a relação Fisco e contribuinte, de tornar esta relação mais digna, cuja solução tonar-

se-á instrumento de praticabilidade tributária, já que é mais vantajoso ao interesse público a 

sua conclusão, ante eventual eternização150. 

 

Ademais, questiona-se, também, a disponibilidade do direito patrimonial em questão, 

face o conteúdo normativo previsto nos artigos 3º; 97, inciso VI; 141, e; 142, todos do Código 

Tributário Nacional, assim como, o artigo 150, parágrafo sexto, da Constituição Federal. 

 

Eduardo Maciel Ferreira Jardim151, em análise do artigo 171 do Código Tributário 

Nacional, manifesta posição contrária à sua aplicabilidade, por entender que não há margem 

para discricionariedade no escopo constitucional-legislativo brasileiro, face a vinculabilidade 

da tributação, nos termos do artigo 3º do mesmo dispositivo legal, pelo que, incompatíveis 

entre si. 

 

Dele, assim como desta linha argumentativa, discordamos, porque, como dito, numa 

proposição de transação latu sensu, sendo aquelas editadas em lei e que são efetivadas 

mediante adesão, não há discricionariedade do administrador, assim como, nas quais 

 
150 COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. 2. ed. rev. 
e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 282. 
151 JARDIM, Eduardo Maciel. Arts. 170 ao 172. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord).  Comentários ao 
Código Tributário Nacional. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 402-404. 
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denominados strictu sensu, ou seja, as transações individuais, cuja margem de 

discricionariedade é dada pelo legislador. 

 

Ou seja, a mesma Lei Complementar que determina a vinculação do ato administrativo 

do lançamento, em seu artigo 3º, é a mesma, que prevê a extinção do litígio mediante 

concessão recíproca, na forma da lei autorizadora e mediante aprovação da autoridade 

competente, elementos estes integralmente definidos pelo Legislativo, sendo o mesmo Poder 

que possui a competência de instituir os tributos previstos em nossa Constituição Federal. 

Neste sentido, Heleno Taveira Torres afirma que: 

 

No Brasil, onde a Constituição Federal discrimina competências prévias, 
prescrevendo os tributos que cada pessoa pode criar, isso permitiria vislumbrar uma 
indisponibilidade absoluta da competência tributária; mas não do ‘crédito tributário’ 
– previsto em lei – que pode ser disponível para a Administração segundo os limites 
estabelecidos pela própria lei, atendendo a critérios de interesse coletivo, ao isolar (a 
lei) os melhores critérios para constituição, modificação ou extinção do crédito 
tributário, bem como de resolução de conflitos guardados os princípios 
fundamentais, mui especialmente daqueles de igualdade, da generalidade e da 
definição da capacidade contributiva.152 

 

A leitura dos artigos 3º e 171 do CTN, permite vislumbrar que não são redações 

antagônicas, já que a autorização prevista para a celebração da transação, depende, inclusive, 

de prévio lançamento tributário; que são hierarquicamente similares, por estarem situadas em 

mesmo nível legal; que são cronologicamente idênticas, por nunca terem sofrido qualquer tipo 

de alteração desde quando aprovadas, e, ainda; que são de mesma espécie normativa. 

 

Portanto, não consideramos correta a afirmação de que o interesse público seja 

totalmente indisponível, numa limitação linear sem que vejamos, nos casos concretos 

envolvendo indivíduos ou grupos, que a transação pode ser o melhor caminho para dar o 

tratamento adequado ao conflito153, sendo este o real interesse público que deve ser tutelado, 

não o interesse arrecadatório ou sancionador da administração. 

 

3.2 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A RENÚNCIA DE RECEITA 

 

Outro ponto de importante suscitação de conflito em relação à transação tributária é a 

alegação de que este método de solução de conflitos ofenderia a Lei de Responsabilidade 

 
152 Op. cit., p. 308. 
153 MENDONÇA, Priscila Faricelli de. Op. cit., p. 34. 
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Fiscal (LRF). E nossa resposta a estas indagações virá a partir da análise dos artigos 11, 12 e 

14 deste veículo normativo, além de posições doutrinárias e jurisprudenciais para nos levar à 

conclusão, sendo certo que não adentraremos, neste breve estudo, em qualquer discussão 

acerca da (in)constitucionalidade de dispositivos desta Lei, como já defendido pelos 

professores Edvaldo Brito e Betina Grupenmacher154. 

 

A Lei Complementar 101/2000 introduziu importantíssimo marco no modelo de 

gestão pública no Brasil, trazendo novos paradigmas para a Administração Pública, com 

conceitos, princípios e regras inovadoras e necessárias para a modernização da gestão pública, 

com introdução, por exemplo, dos princípios da responsabilidade e da transparência, 

notadamente no seu artigo 1º, tudo isto associado a sanções pelo seu descumprimento como 

forma de inibir os gestores contra a malversação da coisa pública, neste caso, a receita 

pública. 

 

Ao mencionar que é responsabilidade da Administração Pública a “instituição, 

previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da 

Federação”, o artigo 11 da LRF materializa a obrigação dos gestores e demais membros do 

corpo administrativo estatal, para com o exercício da competência tributária155 prevista na 

Constituição de 1988. Ou seja, se instituído pelo Poder Legislativo o tributo, este deve ser 

exigido e arrecadado e, para fins financeiros e orçamentários, nos termos desta Lei, deve o 

mesmo ser previsto, ainda que por estimativa, para que possa o gestor, no exercício de sua 

atividade, custear os gastos públicos previstos em face de uma receita também prevista, afinal 

“o agente responsável tem quer ter receita, para poder cumprir o orçamento elaborado”156. 

 

Como receita derivada, não pode a Administração Pública deixar de exigir o Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza ou Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana, por exemplo, por mera liberalidade, senão por medidas previstas no ordenamento, 

v.g., como isenção, imunidade, remissão, etc., sob pena de sanção. 

 
154 Sobre esta discussão, válidas as lições dos notáveis professores em artigos produzidos na obra coletiva 
denominada Aspectos Relevantes da Lei de Responsabilidade Fiscal, organizada por Valdir de Oliveira Rocha 
(ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). Aspectos relevantes da lei de responsabilidade fiscal. São Paulo: 
Dialética, 2001.). 
155  BRITO, Edvaldo. Lei de Responsabilidade Fiscal: Competência Tributária, Arrecadação de Tributos e 
Renúncia de Receita. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). Aspectos relevantes da lei de responsabilidade 
fiscal. São Paulo: Dialética, 2001, p. 120. No mesmo sentido, OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de 
Direito Financeiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 752. 
156 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Op. cit. p. 752. 
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Essa receita, que por clássica definição é a entrada que, integrando-se no patrimônio 

público sem quaisquer reservas, condições ou correspondência no passivo, vem acrescer o 

seu vulto, como elemento novo e positivo157, não guarda relação com o resultado final de um 

litígio administrativo, judicial ou extrajudicial, mas sim com a obrigação do Poder Público de, 

para fins de execução do seu orçamento, materializar o tributo e de o postular, em caso de 

inadimplemento. 

 

Neste sentido, não há no artigo 11 da Lei Complementar 101/2000 qualquer óbice à 

celebração da transação como solução de composição de conflitos em matéria tributária, uma 

vez que o mencionado dispositivo legal obriga a Administração Pública a promover todo 

procedimento administrativo de constituição e cobrança do crédito tributário, o qual, nos 

moldes atuais, é promovido pelo processo de execução fiscal e por outros meios 

reconhecidamente constitucionais, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa158, sendo a 

transação uma via para pôr fim a esta exigência.  

 

Em continuidade, o artigo 12159 da LRF traz elementos básicos acerca da previsão de 

receita, a qual deverá levar “em consideração os efeitos das alterações na legislação, da 

variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator 

relevante”, devendo ser levando em consideração no aspecto de “fator relevante” qualquer 

decisão judicial, administrativa, que tenha a necessidade de previsão do seu impacto no 

orçamento. 

 

Não há, aqui, confronto entre a transação e a LRF, sendo que pensamos justamente o 

contrário. Quando a lei determina que algum fator relevante seja levado em consideração, e, 

 
157 BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à ciência das finanças. 16. ed. rev. e atualizada por Dejalma de 
Campos. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 126. 
158 Ação Direta de Constitucionalidade n. 5135. 
159 Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações 
na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e 
serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes 
àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. 
§ 1º Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de 
ordem técnica ou legal. 
§ 2º O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de 
capital constantes do projeto de lei orçamentária.  
§ 3º O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no 
mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as 
estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de 
cálculo. 
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partindo de uma interpretação sistemática com o seu artigo 4º, §3º, o potencial passivo 

causado por determinadas categorias de litígio pode, justamente, se previsto na lei de 

diretrizes orçamentárias, utilizando tal fundamento para incentivar a ocorrência da transação 

para minorar impactos decorrente de tal passivo. 

 

Poderíamos imaginar neste momento, por exemplo, modelos transacionais que 

permitissem o estimulo a soluções de conflitos envolvendo os principais temas litigiosos em 

nível federal, como a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez 

que, alega-se o potencial orçamentário em razão do estimado impacto de aproximadamente 

duzentos e cinquenta bilhões de reais160. 

 

Por fim, o dispositivo que gera maiores reflexões acerca da transação, o artigo 14 trata 

da renúncia de receita, ao estabelecer que, “a concessão ou ampliação de incentivo ou 

benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada 

de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua 

vigência e nos dois seguintes”, devendo ser atendidas eventuais disposições existentes nas leis 

orçamentárias e atender, no mínimo, uma das condições previstas em seus dois incisos.  

 

No escopo da renúncia de receita, estão inseridos, conforme §1º do indicado artigo, a: 

 

Anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não 
geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado. 

 

Naturalmente, em se falando de transação e a partir de uma interpretação literal, para 

nós, deve ser extirpado o seu confronto em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, já que 

inexiste textualmente a sua classificação como renúncia de receita.  

 

Neste mesmo sentido, Hugo de Brito Machado afasta esta qualificação da transação, 

também pela ausência do elemento literal, assim como, do seu elemento teleológico, uma vez 

que a finalidade do: 

 

 
160  Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2018/08/epoca-negocios-proximo-governo-
pode-herdar-conta-de-r-250-bilhoes.html Acesso em: 01 mai. 2019. 
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Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal é simplesmente evitar que sejam 
concedidas pelo legislador vantagens a certos contribuintes sem uma razoável 
justificação, deixando a Fazenda Pública de arrecadar tributos a ela 
indiscutivelmente devidos161. 

 

E este elemento finalístico é o que nos chama mais a atenção para fins de dissociação 

da transação de sua eventual qualificação como renúncia de receita. Nos institutos previstos 

no artigo 14 da LRF, há, antes da aplicabilidade de qualquer um deles, a certeza do exercício 

da competência tributária, do lançamento do tributo e de que as receitas são, ou ao menos 

seriam, indiscutíveis. Ademais, diferentemente da compreensão geral da renúncia de receita 

que inclui em sua lista, por exemplo, a anistia, a isenção ou alteração de alíquota, cuja “lógica 

do conceito é anterior à incidência da regra, é princípio de política fiscal, uma vez que o 

legislador entende dispensável a cobrança do tributo”162, a transação em matéria tributária que 

determine litígio é posterior à incidência da regra, ao lançamento tributário e à instauração do 

litígio. 

 

Para a concessão de um benefício fiscal, por exemplo, há a certeza prévia da receita, 

do exercício da competência tributária e, por consequência, do lançamento e da exigência de 

um tributo, o qual, deixa de ser exigido ou o é sob determinadas condições benéficas, quando, 

para nós, somente se enquadraria na transação tributária em sua modalidade preventiva, ou 

seja, antes do litígio, sem expressa autorização do artigo 171 do Código Tributário Nacional. 

 

 Quer dizer, a receita tributária materializada através do lançamento é questionada, o 

que difere, como dito acima e com base na doutrina citada, dos benefícios fiscais e da 

finalidade de tal dispositivo legal, conforme posicionamento ratificado pelo Supremo 

Tribunal Federal, nos termos do julgamento da ADI n. 2405163, cujo entendimento afastou a 

identificação de favores fiscais à moratória e à transação previstas na Lei 11.475/2000, do 

Estado do Rio Grande do Sul, não incorrendo, portanto, ofensa aos artigos 150, §6º e 155, 

§2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal. 

 

Contudo, merecem atenção os alertas de Priscila Faricelli de Mendonça164, para a qual, 

não haverá necessariamente na transação a ocorrência de renúncia de receita, porém, poderá 

 
161 Op. cit., p. 119. 
162 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Op. cit., p. 756. 
163 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 2405. Disponível em:  
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347580  Acesso em: 01 mai. 2019. 
164 Op. cit., p. 175-178. 
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existir tal renúncia quando, em alguns casos, no bojo da lei autorizadora da transação, 

existirem algum dos institutos previstos no artigo 14 da LRF, casos nos quais, hão de se 

verificar os preceitos desta norma para que ocorra a sua perfectibilização, sobretudo para 

evitar a ocorrência de vantagens indevidas a determinadas transações, podendo este 

dispositivo legal ser invocado para a sua invalidação. 

 
Nesta linha, somos favoráveis à existência de uma lei, cujos limites e critérios serão 

expostos no Capítulo 5, que permita e regulamente a transação pelos sujeitos ativos da relação 

jurídico-tributária e não vemos, como dito acima, qualquer ofensa à Lei de Responsabilidade 

Fiscal, mas, sim, a necessidade de, em determinados casos, esta ser observada, acaso haja, no 

escopo da transação, a presença de qualquer dos institutos que impliquem renúncia de receita. 
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4 TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

4.1 TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

A transação possui sua principal referência, no direito brasileiro, nos artigos 840 a 850 

do Código Civil, cuja interpretação sistemática, notadamente da leitura dos artigos 841165 e 

842166 traz a ideia de que, ao menos lá, no direito privado, a transação pode prevenir ou 

terminar litígio mediante concessões mútuas, e, ainda, versar tão somente quanto a direitos 

patrimoniais de caráter privado. 

 

Embora crie esta sensação de limitação ao campo do direito privado e seja um 

fundamento daqueles que advogam contra a transação em matéria tributária167 , há de se 

destacar a existência, em nosso Código Tributário Nacional, mais precisamente em seu artigo 

171168, a previsão segundo a qual, a “lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos 

sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões 

mútuas, importe em determinação de litígio e consequente extinção de crédito tributário”. 

 

Da leitura indicada, verificamos, desde já, a superação da transação ser limitada aos 

direitos patrimoniais de caráter privado, haja vista a possibilidade, expressa, dos sujeitos ativo 

e passivo da obrigação tributária celebrarem transação. 

 

Contudo, é passível de identificação, também, que a transação tributária, nos moldes 

que aí está posta, prevê apenas e tão somente a “determinação de litígio e consequente 

extinção de crédito tributário”, envolvendo tanto matérias “de fato” quanto “de direito”, razão 

pela qual, pode-se afirmar, desde já, que nos termos da legislação em vigor, não pode este 

instituto ser utilizado para fins de prevenção de conflitos169. 

 

 
165 Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. 
166 Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. 
167 OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. A Transação em Matéria Tributária – Série Doutrina Tributária v. 
XVIII. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p.117. 
168 Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária 
celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e consequente extinção 
de crédito tributário. 
Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. 
169 MACHADO, Hugo de Brito. Transação e arbitragem no âmbito tributário. In: Revista Fórum de Direito 
Tributário - RFDT, Belo Horizonte, ano 5, n. 28, p. 51-74, jul./ago. 2007. 
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Aliado a isto, e à parte final da redação do indicado artigo, temos, ainda, a previsão 

expressa do artigo 156, inciso III170, do mesmo Código, segundo o qual, a transação é uma das 

hipóteses de extinção do crédito tributário. 

 

Esta previsão legal sofre crítica por parte da doutrina em relação à sua redação, a qual 

determina que a própria transação irá extinguir o crédito tributário. 

 

Defendem como correta a expressão contida no CTN nomes como Luís Eduardo 

Schoueri, para o qual a transação implica novação, e, por tal razão, extingue o crédito 

tributário, criando um novo crédito171; Natália de Nardi Dácomo, que afirma ser consequência 

da transação a imediata extinção da obrigação tributária veiculada ao lançamento 172 , e, 

também; Regina Helena Costa, para a qual, a transação propicia a extinção do crédito 

tributário, ao diferenciá-la do parcelamento173. 

 

Noutro giro, Hugo de Brito Machado 174  e Phelippe Toledo Pires de Oliveira 175 

concluem que a extinção dar-se-á somente em relação ao crédito tributário que a Fazenda 

eventualmente tenha deixado de exigir, que tenha aberto mão de sua existência como parte da 

concessão necessária para o fim de determinado litígio, mantendo-se a existência do crédito 

remanescente. 

 

Numa terceira via, Heleno Taveira Torres, entende que a transação não extingue o 

crédito tributário, pois se trata de “simples mecanismo de resolução de conflitos que se presta 

para pôr fim ao litígio, mediante composição das partes”176, assim como Paulo de Barros 

Carvalho, para o qual “o processo de transação tão-somente prepara o caminho para que o 

 
170 Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 
(...) 
III - a transação; 
171 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 624. 
172 DÁCOMO, Natália de Nardi. Direito Tributário participativo: transação e arbitragem administrativas da 
obrigação tributária. Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, 2008, p. 117-118. 
173 Op. cit., p. 282. 
174 MACHADO, Hugo de Brito. Transação e arbitragem no âmbito tributário. In: Revista Fórum de Direito 
Tributário - RFDT, Belo Horizonte, ano 5, n. 28, jul./ago. 2007. p. 57 
175 Op. cit., p. 124 e 125. 
176 TORRES, Heleno Taveira. Princípios de segurança jurídica e transação em matéria tributária. In: SARAIVA 
FILHO, Oswaldo Othon de Pontes; GUIMARÃES, Vasco Branco (Org.). Transação e arbitragem no âmbito 
tributário: homenagem ao jurista Carlos Mário da Silva Velloso. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 305. 
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sujeito passivo quite sua dívida, promovendo o desaparecimento do vínculo. Tão singela 

mediação já compromete o instituto como forma extintiva de obrigações”177.  

 

Com as vênias de estilo, nos afastamos completamente da primeira posição que afirma 

ser a transação uma novação, criando um novo crédito tributário, pois, afirmar a sua 

ocorrência seria fugir dos critérios legais previstos no Código Tributário Nacional para a 

ocorrência do lançamento tributário como forma de constituição do crédito, e, ainda, infringir 

o regramento constitucional que outorga à lei complementar a competência para instituição de 

normas gerais sobre obrigação, lançamento e crédito tributários, na forma do respectivo artigo 

146, III, “b”, cuja redação dada pelo CTN não prevê que acordos celebrados entre Fisco e 

contribuinte, individualmente, possam perfazer lançamento tributário. 

 

Também nos afastamos da segunda posição, intermediária, em razão de crermos que 

não ocorre de forma imediata a extinção do crédito tributário do qual a Fazenda deixou de 

exigir, ou de seus encargos moratórios, pela transação. Mas tão somente a ocorrência de 

termo ou condição, cuja extinção dar-se-á pelo adimplemento das obrigações pactuadas entre 

as partes, seja a obrigação de pagar o tributo, se alguma obrigação de fazer ou não fazer 

também ajustada em instrumento que transforma a transação em uma norma individual ou 

concreta, como ocorre, por exemplo, nos parcelamentos incentivados, cujo inadimplemento, 

pelo contribuinte aderente, acarreta recomposição de todos os descontos que são autorizados 

pela legislação que os instituem. 

 

Desta forma, é a terceira corrente que nos filiamos, por pensarmos que transação 

tributária é um caminho, um meio para pôr fim a litígios, cuja consequência será a criação de 

uma norma individual e concreta, na forma prevista em lei, com a consequente extinção do 

crédito tributário através do seu pagamento ou de eventual obrigação de fazer ou não fazer, 

com todas as obrigações, de parte a parte, postas, para que, adimplidas, ponham fim definitivo 

ao litígio. 

 

Ultrapassando tal divergência e fixação de nosso posicionamento, portanto, para que 

ocorra a transação tributária nos termos da legislação em vigor, três são os requisitos 

essenciais para que a mesma possa acontecer:  

 
177 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2008, p. 
484. 
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i) existência de lei autorizadora, com indicação da autoridade competente para 

celebrar a transação; 

ii) que ocorra para pôr fim a litígio já existente, e;  

iii) que haja concessões mútuas, entre as partes envolvidas; 

 

Aqui, contudo, um breve parêntese merece ser aberto. 

 

Embora não haja dúvidas que o CTN vedou a utilização da transação tributária para 

fins preventivos, e, ainda, exigiu concessões mútuas entre as partes envolvidas para pôr fim a 

litígio, três considerações merecem ser feitas. 

 

A primeira, e mais simples delas, é a de que, o litígio referido no artigo 171 do 

Código Tributário Nacional não é, necessariamente, uma disputa judicial178. Basta que haja a 

pretensão resistida ao lançamento tributário, na esfera administrativa, para que se possa 

caracterizar o litígio previsto no mencionado dispositivo legal, ou, segundo as palavras de 

Hugo de Brito Machado, “a pretensão do Fisco há de ter sido formalmente manifestada. Só 

assim, estará caracterizado o litígio que faz possível a transação destinada à sua 

terminação”179, na mesma esteira de pensamento de Marcus Lívio Gomes180. 

 

A segunda consideração a ser feita, é se a mencionada lei autorizadora, por natureza, 

precisa ter natureza complementar ou ordinária. 

 

A Constituição Federal reservou à lei complementar algumas matérias, nos termos do 

seu artigo 146, inciso III, merecendo destaque a sua alínea “b”, segundo a qual, caberá à esta 

lei estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre 

“obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários”, e, com base em tal 

 
178 Bernardo Ribeiro de Moraes, em sentido contrário, entende que a previsão legal de transação só abarca os 
litígios judiciais, posição esta da qual discordamos. (MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de direito 
tributário. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 457). 
179 MACHADO, Hugo de Brito. Transação e arbitragem no âmbito tributário. In: SARAIVA FILHO, Oswaldo 
Othon de Pontes; GUIMARÃES, Vasco Branco (Org.). Transação e arbitragem no âmbito tributário: 
homenagem ao jurista Carlos Mário da Silva Velloso. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 117. 
180  GOMES, Marcus Lívio. Extinção do crédito tributário. In: GOMES, Marcus Lívio & ANTONELLI, 
Leonardo Pietro (coord.). Curso de Direito Tributário Brasileiro. – Volume 2 – 3ª edição – São Paulo: 
Quartier Latin, 2010. p. 609-611. 
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premissa, nomes como Vitório Cassone 181  defendem que a transação tributária deva ser 

firmada mediante autorização legislativa pela via complementar, embora já admita que o 

Supremo, tendo como premissa os julgamentos das ADIN 1.917 e ADI-MC 2.405, tenda a 

não exigi-la. 

 

Também com suporte nos julgados acima, discordamos de tal posicionamento por 

entendermos que a reserva prevista no artigo 146, inciso III, da Constituição, está plenamente 

respeitada pelo Código Tributário Nacional, lei recepcionada como complementar quando da 

vigência da atual Carta Política, em razão de termos, em seus artigos 113 e seguintes; 142 e 

seguintes; 139 e seguintes; 174, e; 173, as normas gerais sobre “obrigação, lançamento, 

crédito, prescrição e decadência tributários”, respectivamente, sendo desnecessária a “edição 

de legislação com status complementar para dispor dos detalhes da transação”182. 

 

Ademais, o artigo 171 do próprio CTN é uma regra geral para a transação tributária, 

contendo três requisitos para a sua aplicação, nos termos alhures, e, ainda, tendo a hipótese de 

extinção do crédito tributário pela sua ocorrência previsto no artigo 156, inciso III, razão pela 

qual, ainda que se admita que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais sobre 

transação tributária, a Lei 5.172/66 já o fez e na redação do indigitado artigo, não havendo 

qualquer referência à forma complementar da lei. 

 

Por fim, a última e mais complexa consideração a ser feita, é sobre a previsão 

normativa da existência de lei autorizadora, e nosso respectivo posicionamento sobre esta. 

Isto porque, existe divergência doutrinária se esta lei autorizadora seria específica para cada 

transação, ou, se poderia ser uma regra geral, com todos os parâmetros para sua celebração 

previstos, delegando poderes ao Poder Executivo, por si ou por meio de sua Procuradoria, 

para tanto. 

 

Luís Eduardo Schoueri entende que a lei mencionada no artigo 171 do Código 

Tributário Nacional deve “especificar a matéria litigiosa e as condições aplicáveis à transação, 

 
181 CASSONE, Vitorio. Transação, conciliação e arbitragem no âmbito tributário: transação e a arbitragem no 
direito constitucional-tributário brasileiro. In SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes; GUIMARÃES, 
Vasco Branco (Org.). Transação e arbitragem no âmbito tributário: homenagem ao jurista Carlos Mário da 
Silva Velloso. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 69-70. 
182 MENDONÇA, Priscila Faricelli de. Op. cit., p. 167. 
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não havendo espaço à discricionariedade administrativa”183 . Eurico de Santi, no mesmo 

sentido, entende que “somente uma lei específica, voltada a créditos específicos e 

determinados, poderia autorizar a transação em matéria tributária”184. 

 

Defendendo esta vertente, podemos destacar, ainda, Oswaldo Othon de Pontes 

Saraiva Filho 185  e Misabel Abreu Machado Derzi, a qual, quando Procuradora-Geral do 

Município de Belo Horizonte, emitiu o Parecer n. 9454/05186 para opinar pela legalidade da 

Lei Municipal n. 9.017/2015, lei esta que promoveu a transação entre a Fazenda Municipal e a 

UNIMEB/BH acerca da discussão da receita tributável, para fins de ISS, das cooperativas 

médicas, ou seja, alterando a base imponível para a apuração da exação. 

 

Em sentido contrário, temos o posicionamento de Heleno Taveira Torres, para o qual 

“esta ‘lei’ poderá ser tanto uma lei geral, aplicável a múltiplos casos, como específica, restrita 

a determinada situação fática ou jurídica, delimitada nas condições gerais que a lei 

prescreva”187, tendo como condição a existência, também, de partes capazes, consentimento 

válido, objeto formador da transação e causa lícita, nas palavras de Carlos Valder do 

Nascimento188 Neste mesmo sentido, o qual entendemos ser o correto, Aliomar Baleeiro189, 

Priscila Faricelli de Mendonça190, Phelippe Toledo Pires de Oliveira191, João Aurino de Melo 

Filho192, Eduardo Perez Salusse193, Onofre Alves Batista Júnior194, Nadja Araujo195, Rubens  

 
183 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 306. 
184 Op. cit., p. 174. 
185 SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes. Op. cit., p. 69-70. 
186 ANEXO A – Parecer n. 9454/05, Procuradoria Geral do Município de Belo Horizonte. 
187 Op. cit., p. 310. 
188 NASCIMENTO, Carlos Valder. Crédito tributário. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 30. 
189 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 905. 
190 Op. cit., p. 165-168. 
191 Op. cit., p.138-140. 
192 FILHO, João Aurino de Melo. Racionalidade legislativa do processo tributário. Salvador: JusPODIVM, 
2018, p. 594; p. 628-629. 
193 SALUSSE, Eduardo Perez. Possibilidades e Limites à Transigibilidade do Crédito Tributário no Âmbito do 
Processo Administrativo Tributário. In: BOSSA, Gisele Barra et al. (Coord.). Medidas de redução do 
contencioso tributário e o CPC/2015: contributos práticos para ressignificar o processo administrativo e 
judicial tributário. São Paulo: Almedina, 2017, p. 285. 
194 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Transação no direito tributário, discricionariedade e interesse público. In: 
Revista Dialética de Direito Tributário, n. 83, 2002. p. 122; BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Transações 
administrativas: um contributo ao estudo do contrato administrativo como mecanismo de prevenção e 
terminação de litígios e como alternativa à atuação administrativa autoritária, no contexto de uma administração 
pública mais democrática. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 425. 
195 ARAUJO, Nadja. Transação tributária: possibilidade de consenso na obrigação imposta. Porto Alegre: 
Núria Fabris Ed., 2009, p. 57. 
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Miranda de Carvalho196, Luciano Gomes Fillippo197, Fábio Brun Goldschmidt198. 

 

Primeiro porque não há racionalidade, praticidade ou viabilidade de que, para todos 

os casos de transação, exista uma lei específica, determinando o tributo, o(s) contribuinte(s) e 

as concessões, de parte a parte, para que haja a transigibilidade nos termos do Código 

Tributário Nacional e não existem tais elementos em razão da extrema complexidade do 

processo legislativo em suas respectivas casas, como bem observado por Rubens Miranda de 

Carvalho199. 

 

Não se cria tributo individualmente, para um determinado contribuinte ou um 

determinado e baixo espectro destes. A lei instituidora do tributo tem em sua composição 

todos os elementos da regra-matriz de incidência, notadamente, a definição geral e abstrata do 

sujeito passivo da obrigação no campo consequente como critério pessoal, não fazendo 

sentido, logo, exigir que na lei autorizadora da transação, se pense de foram contrária, 

individualizada e especificada.  

 

Segundo, e, como bem pontuado por Phelippe Toledo Pires de Oliveira, a 

interpretação histórica e teleológica do dispositivo em comento, a partir da análise do artigo 

210 do anteprojeto do Código Tributário Nacional, apresentado por Rubens Gomes de Sousa, 

o qual previa a lei tributária poderia autorizar a transação, com a consequente remoção do 

termo “tributária”, evidencia que a intenção da comissão era permitir, “mesmo uma lei 

genérica, que não especificasse caso a caso as particularidades do conflito e as condições para 

sua celebração, pudesse autorizar a transação em matéria tributária entre a Fazenda e os 

contribuintes”.200 

 

Por tal razão, entendemos que existe uma permissão, constitucional e legal, para que 

a Administração possa, dentro de determinada margem de discricionariedade, celebrar 

transação tributária dentro dos moldes da indicada lei autorizadora e, também, da preservação 

dos princípios constitucionais, notadamente os constantes do artigo 37 da Constituição, além 

daqueles que regem a tributação, sob pena de uma delegação legislativa inconstitucional. 

 
196 CARVALHO, Rubens Miranda de. Transação tributária, arbitragem e outras formas convencionais de 
solução de lides tributárias. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2008, p. 161-163. 
197 FILIPPO, Luciano Gomes. A Performance no Direito Tributário. São Paulo: Almeida, 2016, p. 374. 
198 GOLDSCHMIDT, Fábio Brun. Op. cit., p. 60. 
199 Op. cit., p. 162. 
200 Op. cit., p. 138. 
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Ademais, em que pesem as divergências apresentadas, podemos imaginar num campo 

fértil de aplicabilidade do instituto, seguindo lições práticas sobre transação tributária dadas 

por Aliomar Baleeiro 201 , que a contribuição de melhoria, se e quando efetivamente 

implantada, a exemplo da Lei 854/1949, poderia ser objeto de acordo entre Fisco e 

contribuintes, para que se evitem longos conflitos. 

 

Na mesma seara, outros doutrinadores 202  relatam hipóteses de clara aplicação do 

instituto, como, planejamentos tributários; avaliação de valor venal de bens para fins de 

definição da incidência do IPTU, ITBI ou ITCMD; a já citada contribuição de melhoria; 

substituição tributária do ICMS; regras relativas a preços de transferência; etc., enfim, um 

largo campo de aplicação, o que denota a importância da majoração de sua aplicação. 

 

Portanto, não vislumbramos óbice para que a lei prevista no artigo 171 do Código 

Tributário Nacional seja uma que estabeleça regras gerais e abstratas para fins de transação, 

afinal, in eo quod plus est semper inest et minus. Pode o legislador autorizar a transação para 

um caso concreto, definido e limitado, mas, também pode o mesmo estabelecer regras gerais 

para a transação, desde que nestas normas sejam respeitados e observados os princípios 

constitucionais que regem a administração pública e a tributação. 

 

Frise-se, por fim, que a transação tributária não se confunde com o negócio jurídico 

processual, previsto no artigo 190 do Código de Processo Civil e regulamentado, ao menos 

para negócios envolvendo a Fazenda Nacional, pela Portaria PGFN nº 742 de 21 de dezembro 

de 2018, pois, como se observa da leitura deste texto legal, especificamente em seu artigo 1º, 

§1º203, há expressa vedação quanto à redução do montante do crédito tributário inscrito. 

 

Isto posto, enquanto a transação permite a concessão de descontos do montante 

supostamente devido pelo contribuinte ao Fisco. o negócio jurídico processual possibilita uma 

flexibilização e pacificação de conflitos tributários através de condições diferenciadas de 

 
201 Op. cit., p. 905. 
202 SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes. Op. cit., p. 55-56. 
203 § 1º. É vedada a celebração de NJP que reduza o montante dos créditos inscritos ou implique renuncia às 
garantias e privilégios do crédito tributário. 
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pagamento, com concessão de prazos, planos de amortização, transigência das garantias e 

fixação do modo de constrição ou alienação de bens204.  

 

4.2 PROJETO DE LEI GERAL DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROJETO DE LEI 5.082/2009, O 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 469/2009 E A MEDIDA PROVISÓRIA 899 

 
No marco legal brasileiro, como restará demonstrado adiante, até 2019, eram tímidas, 

para não dizer praticamente nulas, as tentativas de instrumentalização do artigo 171 do 

Código Tributário Nacional, de forma a dar aplicabilidade ao instituto da transação, ou, ao 

menos, alguma tentativa neste sentido. 

 

Embora nem tenha sido objeto de votação no Congresso Nacional, merecem destaque 

o Projeto de Lei 5.082205, de 2009, também denominado Projeto de Lei Geral de Transação 

Tributária, o qual será chamado doravante de PL, assim como, o Projeto de Lei 

Complementar 469, de 2009206, o qual será chamado doravante de PLC, e, ainda, a recente 

Medida Provisória 899, a qual trataremos em seguida. 

Ambos projetos, guardadas as suas limitações, buscam dar maior aplicação ao instituto 

da transação, seja o primeiro tratando da criação de um efetivo sistema de transação tributária 

em nível federal, e, o segundo, de alterações no Código Tributário Nacional para dar nova 

roupagem ao conteúdo e alcance do artigo 171, sobretudo pela possível ofensa ao artigo 146, 

III, “b”, da Constituição Federal207. 

 

Como dito no EM Interministerial n. 00204/2008 – MF 208 , assinado pelos então 

Ministro da Fazenda, Guido Mantega, e, Advogado-Geral da União, Dias Toffoli, o PL já 

vislumbrava, há dez anos atrás, a necessidade de superar a morosidade na resolução de litígios 

 
204 § 2º. Observado o disposto nesta Portaria, o Negócio Jurídico Processual para equacionamento de débitos 
inscritos em dívida ativa da União poderá versar sobre: I - calendarização da execução fiscal; II - plano de 
amortização do débito fiscal; III - aceitação, avaliação, substituição e liberação de garantias; IV - modo de 
constrição ou alienação de bens. 
205  Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=431269>, 
Acesso em: 12 ago. 2019. 
206  Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=431262>. 
Acesso em: 12 ago. 2019. 
207 OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. Op. cit., p. 193; MACHADO, Hugo de Brito. Op. cit., p. 131. 
208 Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=648733&filename=PL+5082/2009> 
Acesso em: 12 ago. 2019, p. 22-24. 
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tributários, ante a “ineficácia da execução fiscal e do reduzido percentual da Dívida Ativa 

arrecadado por meio desse instrumento de cobrança do crédito tributário.”209. 

 

E, para tanto, buscaram o PL e o PLC inovar, em um nem tão distante passado, 

propondo verdadeiras mudanças, inovações, um tanto quanto atemporais, modernas e dignas 

de elogios, arriscando trilhar por caminhos disruptivos, já que almejaram “a descoberta de 

novas possibilidades, invenção de novas composições de fatores diversos, coragem de ousar e 

propor programas que rompam com problemas do passado”210. 

 

Tal complexidade e ousadia rendeu severas críticas, dentre as quais mais se destacam 

as do Professor Eurico de Santi211, o qual, com palavras mais duras, chegou a classificar o 

anteprojeto 212 , antes da conversão em PL, como responsável por adulterar conceitos 

tributários, de ser uma paranoia ou mistificação, um verdadeiro paraíso das CNDs, dentre 

outros termos. 

 

Já nossa impressão passa pela interpretação de que o conteúdo e alcance do projeto foi 

muito arrojado para seu tempo. Ainda somos um país de tradição positivista, apesar de 

recentes modificações213, e tal apego se fortifica na impressão de que o crédito tributário é 

imutável, o que não é verdade, como restará demonstrado no curso deste trabalho. 

 

No conteúdo normativo proposto pelos projetos, o PLC, ao menos no que interessa ao 

presente trabalho214, tem como destaque a alteração do artigo 171 do CTN, ao veicular que a 

transação pode ser celebrada mediante lei geral ou específica, sem o pressuposto de 

concessões mútuas, e, ainda, substituindo “determinação de litígio”, por “composição de 

conflitos ou litígio”. 

 

 
209 OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. Op. cit., p. 194. 
210 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Op. cit., p. 83 
211 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Op. cit., p. 167-190. 
212 Disponível em < https://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20081016-1.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2019. 
213 Destacamos, por exemplo, o novo Código de Processo Civil ao tentar estabilizar e dar mais força às decisões 
judiciais e a mudança de panorama da interpretação, integração e aplicação das normas tributárias a partir da 
forte influência de Marco Aurélio Greco. 
214  O PLC avança em pontos além da transação tributária, com alterações significativas acerca da 
responsabilidade de sócios e administradores, suspensão da exigibilidade e extinção do crédito tributário, etc. 
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Embora uma pequena parte da doutrina entenda que a redação possa dar margem para 

a transação preventiva215, sobretudo com a utilização do termo “conflito”, concordamos com 

o pensamento majoritário216, para o qual, a redação proposta venha apenas eliminar as críticas 

relativas à vigente redação, com a utilização do termo “determinação”. 

 

Outrossim, merece crítica, também, a prescindibilidade da existência de concessões 

mútuas, sem as quais, para nós, haverá desvirtuamento do instituto, uma vez que a 

inexistência de um ato sequer de concessão de uma parte à outra, significará, ao final, a 

ocorrência da submissão ou da desistência, absolutamente incompatíveis com a transação. 

 

Dito isto, e, adentrando à análise do PL, é possível verificar a criação de uma estrutura 

administrativa hierarquizada, através da Câmara Geral de Transação e Conciliação da 

Fazenda Nacional (CGTC), vinculada à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as quais poderão firmar transação em matéria 

tributária, observando-se, ainda, as alçadas fixadas no artigo 4º, parágrafo terceiro, sendo a 

transação proposta, uma faculdade, logo, vinculada ao juízo de conveniência e oportunidade, 

ou seja, ato discricionário da autoridade fazendária competente. 

 

Para a celebração da transação, o PL previu, a partir do seu artigo 16, um 

procedimento específico, através da apresentação de proposta, momento no qual o 

contribuinte, uma única vez, propõe a transação, delimitando o objeto, devendo atender a 

todos requisitos constantes, formas e parâmetros que o projeto especifica. 

 

Daí, o CGTC poderá, dentro do prazo de sessenta dias, admitir ou inadmitir a proposta 

de transação, sob pena de, não o fazendo dentro do interstício indicado, sê-la admitida 

automaticamente, nos termos do artigo 19 e parágrafos, caso no qual, com a admissão 

expressa ou por transcurso do prazo, serão atribuídos os efeitos previstos no artigo 20, dentre 

os quais se destacam: a suspensão do processo administrativo ou judicial no curso do 

procedimento de transação (inciso I), e, ainda, o direito do sujeito passivo obter certidão 

positiva com efeito de negativa (inciso II). 

 

 
215 Posicionamento de Arnaldo Sampaio Godoy, quando do evento “Soluções Alternativas de Resolução de 
Conflitos: Arbitragem em Direito Tributário”, realizado pela EMAG/TRF 3ª Região, conforme nota da obra de 
Phelippe Toledo Pires de Oliveira. Op. cit., p. 196. 
216 OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. Op. cit., p. 195. 
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Em ambos casos, discordamos dos efeitos imediatos. 

 

Nos opomos à suspensão dos processos administrativos ou judiciais, primeiro, pelo 

fato da legislação atual não prever a suspensão ou interrupção do prazo prescricional nestes 

casos, e, ainda que seja admitida a redação proposta através dos projetos indicados, pelo fato 

de existir confusão, ao menos na redação lá indicada, da admissão da proposta de transação 

como sendo causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, IX217) ou de 

interrupção do prazo prescricional (artigo 174, parágrafo único, V218). 

 

Ademais, há um vazio normativo, face a dúvida quanto à possibilidade de suspensão 

dos processos administrativos, uma vez que não existe a modalidade de transação de créditos 

tributários de forma individualizada cuja discussão se encontre na fase administrativa, pois, 

além de uma das hipóteses tratar exclusivamente da transação em processo judicial, vide 

Seção I, a única passagem que se admite a transação em processo administrativo é a dita 

transação por adesão, vide Seção IV, pelo que divergimos de Phelippe Toledo Pires de 

Oliveira, o qual afirma que o PL “parece ter seguido o entendimento de que a transação 

poderia ocorrer em qualquer dessas fases”219, de uma forma ampla e irrestrita. 

 

Quanto à possibilidade de emissão da certidão prevista no artigo 206 do CTN, ainda 

que superada a hipótese de suspensão com o mero protocolo da proposição da transação, 

como previsto no anteprojeto, objeto de severas críticas220 e limitada a cento e oitenta dias, 

prorrogáveis por igual período, nos termos do artigo 21, temos franca ofensa ao Código 

Tributário Nacional, mais precisamente ao artigo 206, pois, apenas nos casos de penhora ou 

de suspensão da exigibilidade do crédito é que, efetivamente, poderá ser concedida a citada 

certificação. 

 

Para nós, tanto a viabilidade da emissão da certidão, quanto eventual suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, devem trilhar, necessariamente, pela exigência de garantia 

idônea, capaz de permitir, com segurança, que o Fisco tenha o crédito tributário passível de 

transação garantido, sob pena de, não o fazendo, e, naturalmente, em casos de não celebração 

 
217 IX - a admissão de proposta para habilitação em procedimento de transação, nos termos da lei. 
218 V - pela admissão em procedimento de transação ou arbitragem, ou pelo descumprimento das obrigações 
constantes do termo de transação ou do laudo arbitral. 
219 Op. cit., p. 201. 
220 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Op. cit., p. 177. 
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da transação após a admissão no seu processo, beneficiar o sujeito passivo proponente em 

detrimento dos demais ao garantir-lhe condição competitiva favorável. 

 

Superada a fase de admissão, e, eventualmente celebrada a transação, com ou sem a 

assinatura de termo de ajustamento de conduta, a consequência será a publicação das ementas 

dos termos de transação, com “preservação de informações sujeitas” a sigilo fiscal, nos 

termos do parágrafo terceiro do artigo 24, o que discordamos. 

 

Para nós, outra falha do projeto em discussão. 

 

Como dito em tópico anterior, não concordamos com qualquer indicativo de supressão 

da publicidade, o que implica, por consequência, redução, também, do alcance dos princípios 

da moralidade, isonomia, impessoalidade, interesse público, dentre outros. 

 

Para que princípios possam ser propagados em seu máximo efeito, afastando 

privilégios e critérios subjetivos quanto a conteúdo e sigilo dos dados do contribuinte, deve o 

processo administrativo da transação determinar a publicação integral dos termos de 

transação, para que todos os demais contribuintes tenham conhecimento e acesso e possam 

requerer, em iguais condições e termos, a resolução do conflito através deste instituto, e, 

como já defendido, com a disponibilização integral dos autos do processo para que qualquer 

pessoa possa ter vistas, seja pela via física ou eletrônica. 

 

Também não concordamos com a “preservação de informações sujeitas a segredo na 

forma do art. 198” do Código Tributário Nacional, nos termos da parte final do parágrafo 

terceiro do artigo 24 do PL, por entendermos que tal preservação prioriza o sigilo individual 

em detrimento dos já citados princípios, e, se há alguma necessidade de concessão por parte 

da Fazenda para fins de transação, o mínimo que se espera do particular é a renúncia ao 

direito ao sigilo como condição para tal celebração, para dar transparência a todos os atos 

praticados pelas partes no curso do processo administrativo. 

 

Por fim, chama a atenção a barreira trazida pelo artigo 7º, inciso I, do PL, o qual prevê 

a expressa impossibilidade de negociação do tributo devido, certamente para evitar a 
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controvérsia relacionada à indisponibilidade do crédito tributário 221 , limitando o 

procedimento, aqui de forma correta, à possibilidade de negociação direta do tributo, em 

forma de valores monetários ou percentuais e não por decorrência da interpretação de 

conceitos indeterminados ou fato capaz de alterar o seu valor, como acertadamente previu o 

seu parágrafo primeiro222.  

 

Para nós, um acerto, já que, como dito anteriormente, o crédito tributário não é 

imutável. É perfeitamente possível, por exemplo, discutir os valores venais para fins de 

cálculo do IPTU e do ITBI; a denominação de determinada atividade como sendo serviço ou 

não, para fins de incidência do ISS ou a definição do local de sua prestação; a conceituação de 

atividade nova para fins e definição de algum tributo, como o ISS ou ICMS no caso de 

streaming, ou, até mesmo, a não incidência de ambos; a classificação de determinada despesa 

como insumo para fins de incidência do PIS e da COFINS, etc., e, assim sendo, correto é ter 

margem para que estas discussões possam ser objeto de transação, sob pena de inutilidade do 

instituto, para que este deixe de ser mero programa de parcelamento incentivado. 

 

Superadas as críticas ao procedimento, e seguindo a construção normativa do PL, 

verificamos que o mesmo prevê a possibilidade de transação em processo judicial (Seção I); 

em caso de insolvência civil, falência ou recuperação judicial de empresas (Seção II); por 

recuperação tributária (Seção III), e; administrativa por adesão (Seção IV). 

 

Em breve síntese, como já afirmado, sentimos falta na Seção I da extensão da 

transação aos créditos tributários cuja discussão ainda esteja em fase administrativa, e não 

vemos a existência de fundamento fático-jurídico para justificar as limitações da fase 

processual, nos termos do artigo 30, parágrafo primeiro e seus respectivos incisos, como bem 

pontuado por Phelippe Toledo Pires de Oliveira, o qual entendeu parecer inexistir qualquer 

fundamento plausível para tanto, utilizando o ótimo exemplo da possibilidade do contribuinte, 

finda a discussão na esfera administrativa, ajuizar ação anulatória ou declaratória obtendo 

provimento favorável à suspensão da exigibilidade, caso no qual, com o impedimento da 

 
221 OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. Op. cit., p. 202. 
222 § 1o Não constituem negociação do montante dos tributos as reduções que decorram do procedimento de 
transação, quanto à interpretação de conceitos indeterminados do direito ou à identificação e relevância do fato, 
aplicáveis ao caso, cujo resultado seja a redução de parte do crédito tributário. 
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propositura da respectiva execução fiscal, poderá propor a transação até que a discussão atinja 

as ulteriores instâncias223. 

 

Nas seção seguinte, ao tratar da transação para os casos de insolvência civil, falência 

ou recuperação judicial de empresas, merece o projeto totais louros pela, enfim, intenção de 

dar aplicabilidade ao artigo 68 da Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e ao artigo 155-A, 

parágrafo terceiro, do Código Tributário Nacional, com ampla regulamentação acerca da 

forma, conteúdo e legitimidade para a propositura e celebração da transação. 

 

É verdade que, nos termos do PL, a iniciativa é exclusiva da Fazenda Nacional, 

quando deveria ser franqueado também ao contribuinte a possibilidade de propô-la, face a 

necessidade de diálogo, respeito à boa-fé e capacidade de recuperação das pessoas que se 

encontrem na situação jurídica indicada, cuja situação financeira, nem sempre, é passível de 

uma análise criteriosa do credor fazendário, sendo perfeitamente aceitável que o contribuinte, 

através de documentos e estudos, demonstre a necessidade de aceitação da transação através 

de proposta que não teria qualquer cunho vinculativo e deverá respeitar os limites impostos 

pelo parágrafo segundo do artigo 32. 

 

Aqui, a título comparativo, Bruno Menegat e Rafael Folador224, em estudo sobre a 

legislação e atuação das fazendas nos modelos estrangeiros quando da existência de 

procedimento de recuperação judicial, expõem que no Direito Português existem elementos 

de tratamento diferenciado do contribuinte recuperando, como a suspensão das execuções 

fiscais, nos termos do artigo 180º do Código de Procedimento e Processo Tributário – 

Decreto-Lei nº 433/99225, e o pagamento em prestações, quando é permitido o pagamento da 

 
223 Op. cit., p. 209. 
224 MENEGAT, Bruno; FOLADOR, Rafael. Da cobrança de créditos fiscais de empresa em recuperação judicial: 
custos, experiências internacionais e análise crítica da jurisprudência brasileira, in Revista da PGFN / 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - v. 5, n. 2 (jul./dez. 2017). – Brasília : PGFN, 2017. p. 197-220. 
225 Artigo 180.º 1 – Proferido o despacho judicial de prosseguimento da ação de recuperação da empresa ou 
declarada falência, serão sustados os processos de execução fiscal que se encontrem pendentes e todos os que de 
novo vierem a ser instaurados contra a mesma empresa, logo após a sua instauração. 2 – O tribunal judicial 
competente avocará os processos de execução fiscal pendentes, os quais serão apensados ao processo de 
recuperação ou ao processo de falência, onde o Ministério Público reclamará o pagamento dos respetivos 
créditos pelos meios aí previstos, se não estiver constituído mandatário especial. 3 – Os processos de execução 
fiscal, antes de remetidos ao tribunal judicial, serão contados, fazendo-se neles o cálculo dos juros de mora 
devidos. 4 – Os processos de execução fiscal avocados serão devolvidos no prazo de oito dias, quando cesse o 
processo de recuperação ou logo que finde o de falência. 5 – Se a empresa, o falido ou os responsáveis 
subsidiários vierem a adquirir bens em qualquer altura, o processo de execução fiscal prossegue para cobrança 
do que se mostre em dívida à Fazenda Pública, sem prejuízo das obrigações contraídas por esta no âmbito do 
processo de recuperação, bem como sem prejuízo da prescrição. 6 – O disposto neste artigo não se aplica aos 
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dívida em até cento e cinquenta parcelas, fazendo com que haja recuperação de crédito 

tributário em melhores índices no país lusitano que em outros membros da OCDE. 

 

No mesmo sentido, segundo tais autores, a legislação mexicana, através da Lei de 

Concurso Mercantis, de 12 de maio de 2020, prevê a suspensão da execução de créditos 

tributários, nos termos do seu artigo 69226, passando o fisco a ter atuação mais proativa nos 

autos do processo do concurso de credores, com possibilidade de concessão de descontos 

proporcionais ao montante do crédito tributário devido pelo contribuinte em comparação com 

a dívida total, conforme artigo 146-B do Código Fiscal dos Estados Unidos Mexicanos227. 

 

Por fim, destacam, ainda, a legislação da Espanha, a qual, embora mais protetiva que 

as demais, permite que a Fazenda Pública firme acordos com o contribuintes em situação de 

recuperação, desde que esteja em níveis de igualdade aos demais credores, nos termos do 

artigo 164, 4, da Lei Geral Tributária espanhola – Lei 58/2003228, demostrando, portanto, a 

existência de experiências de negociação do fisco para com contribuintes que estejam sob a 

proteção da lei recuperação judicial e falências, dando aplicabilidade ao princípio da 

preservação da empresa, o que, infelizmente, não temos, ainda, no direito brasileiro. 

 
créditos vencidos após a declaração de falência ou despacho de prosseguimento da ação de recuperação da 
empresa, que seguirão os termos normais até à extinção da execução. 
226 A partir de la sentencia de concurso mercantil, los créditos fiscales continuarán causando las actualizaciones, 
multas y accesorios que correspondan conforme a las disposiciones aplicables. (...) A partir de la sentencia de 
concurso mercantil y hasta la terminación del plazo para la etapa de conciliación, se suspenderán los 
procedimientos administrativos de ejecución de los créditos fiscales. Las autoridades fiscales competentes 
podrán continuar los actos necesarios para la determinación y aseguramiento de los créditos fiscales a cargo del 
Comerciante 
227 Artículo 146-B.- Tratándose de contribuyentes que se encuentren sujetos a un procedimiento de concurso 
mercantil, las autoridades fiscales podrán condonar parcialmente los créditos fiscales relativos a contribuciones 
que debieron pagarse con anterioridad a la fecha en que se inicie el procedimiento de concurso mercantil, 
siempre que el comerciante haya celebrado convenio con sus acreedores en los términos de la Ley respectiva y 
de acuerdo con lo siguiente: I. Cuandoel monto de los créditos fiscales represente menos del 60% del total de los 
créditos reconocidos en el procedimiento concursal, la condonación no excederá del beneficio mínimo de entre 
los otorgados por los acreedores que, no siendo partes relacionadas, representenen conjunto cuando menos el 
50% del monto reconocido a los acreedores no fiscales. II. Cuando el monto de los créditos fiscales represente 
más del 60% del total de los créditos reconocidos en el procedimiento concursal, la condonación, determinada en 
los términos del inciso anterior, no excederá del monto que corresponda a los accesorios de las contribuciones 
adeudadas. La autorización de condonación deberá sujetarse a los requisitos y lineamientos que establezca el 
reglamento de este Código. 
228 4. El carácter privilegiado de los créditos tributarios otorga a la Hacienda Pública el derecho de abstención en 
los procesos concursales. No obstante, la Hacienda Pública podrá suscribir en el curso de estos procesos los 
acuerdos o convenios previstos en la legislación concursal, así como acordar, de conformidad con el deudor y 
con las garantías que se estimen oportunas, unas condiciones singulares de pago, que no pueden ser más 
favorables para el deudor que las recogida sen el convenio o acuerdo que ponga fin al proceso judicial. Este 
privilegio podrá ejercerse en los términos previstos en la legislación concursal. Igualmente podrá acordar la 
compensación de dichos créditos en los términos previstos en la normativa tributaria. Para la suscripción y 
celebración de los acuerdos y convenios a que se refiere el párrafo anterior se requerirá únicamente la 
autorización del órgano competente de la Administración tributaria. 
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Temos, ainda como grande novidade, a instituição de uma sistemática de transação por 

recuperação tributária, que seria uma forma equivalente à recuperação judicial prevista na Lei 

11.101/2005, com fundamento “não somente no princípio da preservação da empresa, como 

também na função social exercida pela empresa e o estimulo à atividade econômica”229 e a 

manutenção da percepção de tributos pelo Estado, não sendo, todavia, aplicável às empresas 

que podem requerer a recuperação judicial, àquelas indicadas no inciso II, do artigo 2º da 

mesma lei, e, ainda, às pessoas físicas 230 , sendo aplicável, basicamente, às sociedades 

simples231. 

 

Além deste alcance frouxo e limitado, já que poderia ser utilizado para regularização 

tributária de empresas sem que estas precisassem pedir a recuperação judicial para fins de 

tentativa de aplicabilidade da transação prevista na Seção II, há uma série de exigências e 

requisitos que quase tornam impraticável a sua aplicabilidade, como muito bem pontuado por 

Helena Marques Junqueira 232  e um tanto quanto relevado por Phelippe Toledo Pires de 

Oliveira233, sendo que ficamos com a primeira autora, já que o fundamento utilizado por este, 

é que parte destas condições estão presentes na Lei de Falências e Recuperação Judicial, 

porém, o alcance e efeito desta recuperação é muito mais amplo, pois além de ser possível o 

encaminhamento da transação tributária, nos termos da citada Seção do PL, produz efeitos 

sobre uma grande gama de credores privados e públicos, justificando maiores exigências. 

 

Por fim, de forma mais simples, na Seção IV, foi prevista uma regra geral para a 

transação administrativa por adesão, cuja intenção é dar a mesma “solução a todos aqueles 

que se encontrem em idêntica situação”234 , através da ocorrência da transação de forma 

massificada, sendo exigida a prévia existência de lei específica, ou, ainda, autorização do 

Ministro da Fazenda e do Advogado-Geral da União, com base em jurisprudência pacífica da 

Suprema Corte ou de tribunais superiores. 

 

 
229 Op. cit., p. 213. 
230 Op. cit., p. 214. 
231 Idem. 
232 JUNQUEIRA, Helena Marques. Transação Tributária. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2009. p. 228. 
233 Op. cit., p. 215. 
234 Op. cit., p. 217. 
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Tal previsão se coaduna, e regulamenta, algo que é visto na maioria das leis que tratam 

de alguma forma da transação tributária como antecipação de alguma discussão que já vem 

sendo resolvida, ainda que de forma não vinculante, nas cortes, como se verá adiante, sendo 

quase uma regra geral para aqueles entes federados que visualizam a transação como forma de 

antecipação e conclusão de litígios infundados e de irreversibilidade praticamente certa, sendo 

esta modalidade merecedora de elogios, por poder pautar e destinar o tempo e custo dos 

tribunais às discussões ainda não findas e passíveis de criteriosa análise sobre seus 

fundamentos e efeitos. 

 

Por fim, merecem destaque os efeitos pelo não cumprimento da transação, como a 

multa sancionatória prevista no artigo 9º, assim como, em caso de revogação ou anulação da 

transação, da exigência do crédito tributário em seu valor originário, com todos os acréscimos 

legais outrora extirpados, nos termos do artigo 14, dando ao sujeito passivo uma ameaça de 

sanção para além do caráter pedagógico para motivar o cumprimento do quanto estabelecido. 

 

Desta forma, com as críticas e elogios apontados ao PL e ao PLC, visualizamos neles 

um caminho a ser construído para fins de aplicabilidade da transação em nível federal, com 

possível efeito de réplica pelos Estados e Municípios, já que estes historicamente seguem os 

atos da União. 

 
4.3 A MEDIDA PROVISÓRIA 899, OS PROJETOS DE LEI E A TRANSAÇÃO POR ADESÃO 

 

Em 17 de outubro de 2019, foi publicado no Diário Oficial da União, a Medida 

Provisória nº 899235, a qual “dispõe sobre a transação nas hipóteses em que especifica”, 

visando estabelecer, conforme redação do seu artigo 1º, “os requisitos e as condições para que 

a União e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio, nos 

termos do art. 171” do Código Tributário Nacional.   

 

Em suas disposições gerais, destacamos a carga principiológica citada expressamente 

no §2º do mesmo artigo, indicando, além dos princípios citados no Capítulo 3.1. deste 

trabalho, os princípios da capacidade contributiva e da transparência, porém, antes de tecer 

breves considerações sobre os mencionados princípios, há de se reiterar nossa oposição, já 

 
235 Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv899.htm>. Acesso em: 
02 nov. 2019. 
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mencionada no Capítulo 3.1.3., a qualquer restrição contra a plena aplicabilidade do princípio 

da publicidade, conforme sugestão da parte final do indicado dispositivo, onde consta o 

resguardo às informações protegidas por sigilo. 

 

Acreditamos que a inserção do princípio da transparência tem como objetivo dar 

cumprimento e efetividade à Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, mais conhecida como 

Lei de Acesso à Informação, assim como do artigo 216-A, “XI”, da Constituição Federal, com 

redação dada pela Emenda Constitucional 71/2012.  

 

Isto por entendermos que o princípio da publicidade não equivale à transparência. 

Esta, ao nosso ver, equivale a uma extensão daquela, por dar aos jurisdicionados amplitude à 

publicidade dos atos administrativos, ao deixar de apenas publicá-los, para, também, dar 

amplo acesso ao conteúdo, forma, quantidade e qualidade dos mesmos, permitindo, assim, 

maior controle social. 

 

Para o Ministro João Otávio de Noronha236, a transparência obriga o Poder Público a, 

em sentido amplo, criar sistemas de gestão da informação, dando ao cidadão, aos 

contribuintes e órgãos de fiscalização, mecanismos de verificação das transações celebradas, 

seus termos, conteúdo e alcance, para permitir, como defendido no curso do trabalho e, 

também, em nossas propostas, que todos possam ter isonomia de tratamento pelo Fisco, razão 

pela qual, reiteramos, mais uma vez, nossa discordância quanto à restrição de dados 

protegidos pelo sigilo. 

 

Nos parece contraditório que o indicado veículo normativo busque dar cumprimento a 

tais princípios, leia-se, publicidade e transparência, e, ao mesmo tempo, permita a supressão 

de informações em torno de um suposto sigilo, quando, em verdade, deveria ser obrigatório 

ao contribuinte a renúncia deste, como parte da concessão mútua prevista no artigo 171 do 

Código Tributário Nacional. 

 

 
236 NORONHA, João Otávio de. Lei da transparência e sua aplicação na administração pública: valores, 
direito e tecnologia em evolução. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/internet_docs/ministros/Discursos/0001182/LEI%20DA%20TRANSPAR%C3%8ANCIA
%20E%20SUA%20APLICA%C3%87%C3%83O%20NA%20ADMINISTRA%C3%87%C3%83O%20P%C3%
9ABLICA%20VALORES,%20DIREITO%20E%20TECNOLOGIA%20EM%20EVOLU%C3%87%C3%83O.p
df> Acesso em: 04 nov. 2019, p. 5. 
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Já o princípio da capacidade contributiva, positivado no artigo 145, §1º da 

Constituição Federal, conforme lições de Regina Helena Costa, é a “expressão da aptidão de 

contribuir na medida das possibilidades econômicas de determinada pessoa”237, cuja aplicação 

à transação tributária, já que elencado como um dos princípios a serem observados, nos 

termos da MP 899, deverá vincular, ao nosso ver, a amplitude da transação, notadamente as 

individuais. 

  

Não há de se descartar que os tributos, quando corretamente constituídos, já deverão 

ter observado a capacidade contributiva em seu lançamento, em razão deste ser um princípio 

constitucional elencado como princípio geral tributário. Soa estranho falar, novamente, em 

sua aplicação. Parece-nos que a referência se dá por força do espírito resolutivo e pacificador 

da transação, uma vez que esta só será útil às partes se puder, de forma efetiva e dentro dos 

limites e condições legais, ter as obrigações pactuadas adimplidas por ambas as partes. 

 

Assim, da leitura da citada Medida Provisória, reitere-se, especialmente em relação à 

transação individual, concluímos que a citação ao indicado princípio denota não haver 

interesse público ou particular na celebração de pactos para pôr fim a litígio se o mesmo não 

poderá ou dificilmente será cumprido, notadamente pelo contribuinte, inclusive, em razão das 

sanções previstas nos termos do seu artigo 8º, dando às partes, condições para o 

adimplemento das obrigações.  

 

Neste sentido, a MP trouxe, conforme previsto no artigo 2º, três modalidades de 

transação, a saber: 

 

A) Proposta individual ou por adesão na cobrança da dívida ativa; 

B) Adesão nos demais casos de contencioso judicial ou administrativo tributário; 

C) Adesão no contencioso administrativo tributário de baixo valor. 

 

Partindo destas modalidades, iniciamos a análise crítica admitindo que causa 

estranheza a redação atécnica da disposição geral sobre a matéria objeto deste veículo 

normativo, quando, em seu artigo 1º, especifica que ela estabelecerá requisitos e condições 

para celebração da transação para resolver litígios nos termos do artigo 171 do CTN, ou seja, 

 
237 COSTA, Regina Helena. Princípio da capacidade contributiva. São Paulo, Malheiros, 1993, p. 26. 
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para litígios de natureza tributária. No decorrer do texto prevê, por outro lado, conforme 

incisos II e III do mesmo dispositivo, a transação de créditos públicos de natureza não 

tributária, a exemplo daquelas que podem ser exigidas pela Procuradoria da Fazenda 

Nacional, com as multas decorrentes de infração à legislação trabalhista, ou, ainda, aquelas 

exigíveis pela Procuradoria-Geral Federal. 

 

Dito isto, a MP foi muito feliz ao impor os regramentos contidos nos artigos 4º238, 

visando evitar abuso da utilização da transação e malversação do patrimônio do contribuinte 

como tentativa de coibir a sua aplicação fraudulenta. 

  

Contudo, parece-nos inócua a inserção, no mesmo dispositivo legal, de vedação à 

qualquer alegação futura de direito em relação a créditos inseridos na transação. Isto porque 

entendemos que tal vedação representa ofensa à legalidade estrita, em razão da necessária 

subsunção do fato à norma legal, e ainda, que a confissão pura e simples não implica, 

necessariamente, o fim da discussão. Nesse sentido, decisões do Superior Tribunal de Justiça 

em sede de recursos repetitivos, como nos autos dos Recursos Especiais 1355947/SP239 

1133027/SP240, segundo as quais, os tributos confessados não eram devidos por decorrência 

de decadência/prescrição ou por verificação de erro de fato, razão pela qual, mesmo que haja 

cumprimento das obrigações previstas no instrumento de transação, o contribuinte terá direito 

de repetição ao indébito tributário em situações específicas e com discussão diversa daquela 

que gerou a transação. 

 

 
238 Art. 4º A proposta de transação deverá expor os meios para a extinção dos créditos nela contemplados e estará 
condicionada, no mínimo, à assunção dos seguintes compromissos pelo devedor: 
I - não utilizar a transação de forma abusiva, com a finalidade de limitar, falsear ou prejudicar de qualquer forma 
a livre concorrência ou a livre iniciativa econômica; 
II - não utilizar pessoa natural ou jurídica interposta para ocultar ou dissimular a origem ou a destinação de bens, 
de direitos e de valores, seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários de seus atos, em prejuízo da 
Fazenda Pública federal; 
III - não alienar nem onerar bens ou direitos sem a devida comunicação ao órgão da Fazenda Pública 
competente, quando exigível em decorrência de lei; e 
IV - renunciar a quaisquer alegações de direito, atuais ou futuras, sobre as quais se fundem ações judiciais, 
incluídas as coletivas, ou recursos que tenham por objeto os créditos incluídos na transação, por meio de 
requerimento de extinção do respectivo processo com resolução de mérito, nos termos da alínea “c” do inciso III 
do caput do art. 487 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil. 
239 Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1355947&repetitivos=JULGADO+E+CONFORME+
E+%22RECURSOS+REPETITIVOS%22&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR> Acesso em: 07 nov. 2019. 
240 Disponível em:  
<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1133027&repetitivos=JULGADO+E+CONFORME+
E+%22RECURSOS+REPETITIVOS%22&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR> Acesso em: 07 nov. 2019. 
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Já o artigo 5º241, existe uma clara delimitação sobre o que poderá ser disposto, ao 

menos na primeira modalidade de transação, conforme incisos I a III, destacando-se a 

possibilidade de transacionar créditos de natureza não-tributária inscritos em dívida ativa, 

como dito alhures, com a vedação expressa da negociação que envolva a redução do montante 

principal, nos termos do inciso I do §2º, e, ainda, os demais créditos indicados nos incisos II e 

III deste mesmo parágrafo, destacando-se, por fim, as limitações contidas nos incisos I e II do 

§3º, onde consta o limite de parcelas e de redução do valor total dos créditos a serem 

transacionados. 

 

Destaque-se, ainda, a tímida amplitude da transação prevista no inciso I do artigo 5º, 

segundo a qual, a transação individual ou por adesão na cobrança da dívida ativa somente 

poderá dispor sobre créditos classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, a 

exclusivo critério da autoridade fazendária. Faz-se necessário, para tanto, muita cautela em tal 

classificação, sob pena de desequilíbrio concorrencial em detrimento dos contribuintes 

adimplentes, que cumprem com suas obrigações e geram riqueza, motivo pelo qual, 

sugerimos tratamento benéfico aqueles contribuintes bem classificados em sistema de 

cadastro positivo, conforme Capítulo 5.2. 

 

 
241 Art. 5º A transação poderá dispor sobre: 
I - a concessão de descontos em créditos inscritos em dívida ativa da União que, a exclusivo critério da 
autoridade fazendária, sejam classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, desde que inexistam 
indícios de esvaziamento patrimonial fraudulento; 
II - os prazos e as formas de pagamento, incluído o diferimento e a moratória; e 
III - o oferecimento, a substituição ou a alienação de garantias e de constrições. 
§ 1º É permitida a utilização de mais de uma das alternativas previstas no caput para o equacionamento dos 
créditos inscritos em dívida ativa da União, vedada a acumulação das reduções previstas nesta Medida Provisória 
com quaisquer outras asseguradas na legislação em relação aos créditos abrangidos pela proposta de transação. 
§ 2º É vedada a transação que envolva: 
I - a redução do montante principal do crédito inscrito em dívida ativa da União; 
II - as multas previstas no § 1º do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no § 6º do art. 80 da Lei 
nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, e as de natureza penal; e 
III - os créditos: 
a) do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional; 
b) do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; e 
c) não inscritos em dívida ativa da União. 
§ 3º A proposta de transação observará os seguintes limites: 
I - quitação em até oitenta e quatro meses, contados da data da formalização da transação; e 
II - redução de até cinquenta por cento do valor total dos créditos a serem transacionados. 
§ 4º Na hipótese de transação que envolva pessoa natural, microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo 
de que trata o inciso I do § 3º será de até cem meses e a redução de que trata o inciso II do § 3º será de até 
setenta por cento. 
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Quanto ao conteúdo do artigo 6º242, o qual estabelece efeitos da proposta de transação, 

em que pese a efetiva e razoável possibilidade de suspensão do processo enquanto se discute a 

celebração da transação, entendemos que há uma lacuna que pode causar prejuízo à Fazenda 

em caso de não observação, nos casos concretos, dos prazos prescricionais em curso.  

 

É que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e seu efeito sobre o prazo 

prescricional, é matéria reservada a lei complementar, conforme artigo 146, III, “b” da 

Constituição, e, nos termos o artigo 151 do CTN, a suspensão do processo não é hipótese de 

suspensão de exigibilidade. Logo, eventual demora na celebração da transação, acaso não 

contenha um prazo limite, poderá resultar em sua extinção por transcurso do prazo, razão pela 

qual, seria interessante que existisse, na MP, prazo similar ao de cento e oitenta dias daquele 

previsto no artigo 21 do PL 5082/2009. 

 

Por fim, também merece crítica a previsão contida no artigo 8º, II, segundo a qual, 

poderá a Fazenda Pública requerer a convolação da recuperação judicial em falência, ou, 

ainda, ajuizar ação falimentar, uma vez que os créditos públicos, de natureza tributária ou 

não-tributária, já possuem natureza preferencial pois, atualmente, não se submetem ao 

concurso de credores, nos parecendo tal dispositivo muito mais um elemento de pressão 

contra o contribuinte visando a antecipação da “morte” da pessoa jurídica que de efetivo 

recebimento dos valores que lhes são devidos. Merece destaque aqui o Enunciado 56 da I 

Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, segundo o qual a “Fazenda 

Pública não possui legitimidade ou interesse de agir para requerer a falência do devedor 

empresário”, com lastro, também, em decisão do STJ, conforme Recursos Especiais n. 

164389/MG243 e 287824/MG244. 

 
242  Art. 6º A proposta de transação não suspende a exigibilidade dos créditos por ela abrangidos nem o 
andamento das respectivas execuções fiscais. 
§ 1º O disposto no caput não afasta a possibilidade de suspensão do processo por convenção das partes, 
conforme o disposto no inciso II do caput do art. 313 da Lei nº 13.105, de 2015. 
§ 2º O termo de transação, quando cabível, preverá a anuência das partes para fins de suspensão convencional do 
processo de que trata o inciso II do caput do art. 313 da Lei nº 13.105, de 2015, até a extinção dos créditos nos 
termos do disposto no § 6º deste artigo ou eventual rescisão. 
§ 3º A proposta de transação aceita não implica novação dos créditos por ela abrangidos. 
§ 4º A aceitação da transação pelo devedor constitui confissão irretratável e irrevogável dos créditos por ela 
abrangidos. 
§ 5º Quando a transação envolver moratória ou parcelamento, aplica-se, para todos os fins, o disposto nos incisos 
I e VI do caput do art. 151 da Lei nº 5.172, de 1966. 
§ 6º Os créditos abrangidos pela transação somente serão extintos quando integralmente cumpridas as condições 
previstas no respectivo termo. 
243 Disponível em: 
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Já a denominada transação por adesão, prevista no Capítulo III, ou seja, a partir do 

artigo 11 da MP, é aquela cujas regras e decisões serão idênticas a todos os contribuintes que 

optarem por aderir a eventual proposta de transação autorizada e definida por lei própria, ou, 

no caso da MP, por normativa própria nos casos previstos nos incisos II e III do seu artigo 2º, 

em que não há qualquer margem de discricionariedade, obedecendo-se apenas e tão somente  

 

São transações deste tipo, por exemplo, os parcelamentos incentivados, cujas regras, 

via de regra, determinam a desistência a eventual impugnação, recurso ou medida judicial 

contra o lançamento tributário por parte do contribuinte, e, em troca, o ente federativo 

concede anistia, remissão ou desconto dos acréscimos legais, no que chamamos acima de 

transação lato sensu. 

 

Para este tipo de transação, não há maiores problemas quanto ao atendimento às 

medidas legais, tais quais, existência de lei autorizadora, com determinação, nesta, da 

autoridade competente para autorizar a transação, além das concessões necessárias e suas 

respectivas condições para determinar os litígios existentes, e, assim, extinguir o crédito 

tributário. 

 

No caso específico dos projetos de lei acima apresentados, a transação por adesão 

pode ser autorizada por lei específica, ou, por autorização conjunta “do Ministro de Estado da 

Fazenda e do Advogado-Geral da União, com base na jurisprudência pacífica do Supremo 

Tribunal Federal ou de tribunais superiores”, conforme artigo 43, incisos II e I, 

respectivamente, sendo, assim, uma forma de antecipar o encerramento de processos, ao 

menos nesta última hipótese, já que em algum momento, isto aconteceria, salvo 

previsibilidade de reversão de decisão dos tribunais superiores na Corte Suprema.  

 

No caso da MP, a autoridade competente para propor os temas suscetíveis de 

transação é apenas o Ministro da Economia, com a necessária manifestação prévia da PGFN e 

da Receita Federal, conforme caput do seu artigo 11, na modalidade prevista no inciso II do 

 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=199800107266&dt_publicacao=16/08/2004> 
Acesso em: 07 nov. 2019. 
244 Disponível em:  
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200001190997&dt_publicacao=20/02/2006>; 
Acesso em: 07 nov. 2019. 
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artigo 2º, ou seja, nos casos de contencioso tributário, sendo necessário, portanto, a 

instauração do litígio judicial ou administrativo. 

 

Contudo, diferente da modalidade de transação na cobrança da dívida ativa, foram 

mantidas poucas das vedações lá existentes, conforme incisos I e II, §1º do artigo 12, com 

destaque para: i) possibilidade de redução do montante principal; ii) possibilidade de 

transação das multas indicadas no inciso II, §2º, do artigo 5º, e, naturalmente; iii) 

possibilidade de adesão à negociação de créditos não inscritos em dívida. 

 

A queda de tais limitações, nesta modalidade, é demasiadamente importante para a 

evolução na implantação da transação em nível federal. Isto porque, o êxito na sua 

implantação, irá estimular estados e municípios a seguirem o mesmo caminho, já que, via de 

regra, seguem o sucesso obtido em ações tomadas por entes federativos de maior amplitude.  

 

Positivamente, destacamos, ainda: i) a obrigatoriedade de adesão de todos litígios 

relacionados à tese objeto da transação, de forma a evitar que o contribuinte escolha pontual e 

estrategicamente quais discussões deseja encerrar (artigo 14, §4º); ii) a impossibilidade de 

celebração de transação, na forma prevista no artigo 15, II, limitando-se, como deveria, aos 

casos efetivamente litigiosos e sem decisão definitiva a favor ou contra a tese jurídica 

discutida. 

 

Já como ponto negativo, vemos: i) a vedação à celebração de nova transação 

envolvendo o mesmo tema (artigo 15, I). Se a transação não produzir efeitos prospectivos, e, 

enquanto não definitivamente julgado pelos tribunais superiores ou, ainda, não alterada a 

legislação em discussão, certamente novos litígios envolvendo o mesmo contribuinte irão 

surgir, razão pela qual, deveria ser oportunizada nova possibilidade de transação enquanto a 

incerteza sobre o tema existir; ii) a falta de previsão expressa, na lei, do tratamento a ser dado 

para as transações no contenciosos administrativo tributário de pequeno valor, as quais, 

embora expressamente previstas no artigo 2º, e brevemente mencionadas no artigo 19, não 

tiveram tratamento especial, razão pela qual, acreditamos que todas as condições para esta 

modalidade deverão ser aquelas previstas no Capítulo III desta Medida Provisória, pois, 

somete a lei autorizadora poderá determinar as regras para a sua celebração. 
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Assim, concluindo esta breve análise sobre a Medida Provisória 899, trazemos, ainda, 

destaques de pontos relevantes comparando-a com os dos projetos de lei suso indicados: 

 

 Enquanto o PL 5082/2009 prevê a observância do bom comportamento do 

contribuinte (artigo 4º, §1º), não houve tal previsão na Medida Provisória, conforme 

crítica acima; 

 Não houve, na MP, prévia definição de alçada, o que, ao nosso entender, seria 

essencial para evitar modificação pontuais da mesma, através de simples atos 

administrativos, para atendimento de interesses diversos; 

 Enquanto o PL previu a transação para situações de insolvência civil, falência e 

recuperação judicial ou recuperação tributária, a MP perdeu a oportunidade de 

regulamentar o artigo 68 da Lei 11.101/2005, assim como não trouxe nada que 

remetesse à transação por recuperação tributária, também prevista no citado projeto; 

 Inexistência de previsão, na Medida Provisória, de multa sancionatória pelo 

descumprimento da transação, enquanto o PL previu multa de vinte por cento sobre o 

valor resultante do débito da transação (art. 9º), o que é interessante, para estimular o 

cumprimento das obrigações pactuadas; 

 Enquanto a MP prevê a renúncia sobre alegações atuais e futuras de direito (art. 4º, 

IV), o PL apenas previu a renúncia sobre as alegações atuais, o que nos parece mais 

razoável, conforme exposição supra; 

 O PL prevê limites temporais para admissão da transação em processo judicial a 

depender da fase processual (art. 30, §1º, III), o que não está previsto na Medida 

Provisória; 

 

4.4 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTADOS E MUNICÍPIOS 

 

Em pesquisa realizada no grupo “Métodos Alternativos de Resolução de Disputa em 

matéria tributária”245, no âmbito do Mestrado Profissional em Direito Tributário da Escola de 

Direito de São Paulo, da Fundação Getulio Vargas, do qual participamos sob a coordenação 

das professoras Tathiana Piscitelli, Andréa Mascitto e Priscila Faricelli, fizemos um 

 
245 Coordenadoras: Tathiane dos Santos Piscitelli, Andréa Mascitto e Priscila Faricelli. Membros: Helder Santos, 
Thiago Millet, Camila Baldasso, Theodoro Malavoglia, Cristina Mari Funagoshi, Bruno Lorette e Gabriel 
Paolone Penteado. 
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levantamento246 buscando mapear a legislação acerca da transigibilidade em matéria tributária 

nos Estados e nos Municípios com população acima de quinhentos mil habitantes, cuja 

conclusão fora publicada em sítio eletrônico especializado247.  

 

Neste cenário, identificamos o seguinte percentual de Estados e Municípios com leis 

prevendo a transação tributária: 

 

Figura 3 - Mapa da legislação tributária nos Estados e Municípios 

 

Fonte: MASCITTO, Andréa; et al. (2018)248 

 

No entanto, apesar da previsão de transação nos índices acima destacados, é verdade 

que a grande maioria de tais leis apenas e tão somente reproduzem, sem qualquer 

regulamentação, o artigo 171 do Código Tributário Nacional, não havendo aplicabilidade 

prática, apesar de não existir vedação à sua utilização, como existe em nível federal, nos 

termos alhures. 

 

Mesmo assim, alguns textos normativos merecem destaque, sendo, no âmbito 

municipal, as leis dos municípios de Salvador, Campo Grande, Campinas, Rio de Janeiro e 

Jaboatão dos Guararapes as que mais se destacam, e, no âmbito estadual, as de Pernambuco, 

Minas Gerais e Santa Catarina as mais relevantes. 

 
246 MASCITTO, Andréa; PISCITELLI, Tathiane; FUNAGOSHI, Cristina Mari. A realidade da transação 
tributária no Brasil. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-realidade-da-transacao-
tributaria-no-brasil-19042018 Acesso em: 11 jan. 2019. 
247 AS DUZENTAS cidades mais populosas do Brasil. Revista Exame, 2014. Disponível em: 
http://exame.abril.com.br/brasil/as-200-cidades-mais-populosas-do-brasil/  Acesso em: 15 out. 2017. 
248 Idem.  
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No âmbito municipal, escolhemos as leis dos municípios acima indicados, em razão 

delas produzirem algum tipo de avanço em relação ao Código Tributário Nacional. 

 

O Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador, Lei Municipal 

7.186/2006, traz, em seu artigo 26249, as hipóteses de transação, as quais se limitam apenas e 

tão somente à dispensa total ou parcial “dos acréscimos legais referentes à multa de infração, 

multa de mora e juros”. Ou seja, não há, de fato, uma transação envolvendo o crédito 

tributário, mas somente as os encargos moratórios que são somados a este por força do seu 

inadimplemento espontâneo. 

 

Naturalmente podem haver críticas em relação à citação de tal legislação, mas, o que 

nos chama atenção é o seu inciso VI, inserido pela Lei Municipal n. 9.279/2017, permitindo a 

transação quando “for publicada pelo juízo a concessão da recuperação judicial do sujeito 

passivo, após a aprovação do plano, nos moldes do art. 58 da Lei Federal nº 11.101, de 09 de 

fevereiro de 2005.”. 

 

Vê-se, portanto, uma das poucas previsões em nosso ordenamento dando eficácia ao 

conteúdo normativo veiculado através do artigo 68 da Lei 11.101/2005, a Lei de Recuperação 

Judicial e Falências, o que nos chamou a atenção. 

 

Em que pese não existir discussão acerca do núcleo do crédito tributário, dos 

elementos que compõem a regra-matriz de incidência, o simples fato de existir previsão legal 

clara, específica e aplicável à todos contribuintes que se enquadrem nesta hipótese, é um 

alento, notadamente em razão da autorização específica que homenageia o espírito da Lei de 

Recuperação Judicial e Falências que é dar viabilidade jurídico-financeira à recuperação 

 
249  Art. 26 Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar, com o sujeito passivo, transação que, 
mediante concessões mútuas, importe em composição de litígio em processo fiscal, administrativo ou judicial, e 
consequente extinção de crédito tributário, quando: 
I - a incidência ou critério de cálculo do tributo for matéria controvertida; 
II - ocorrer erro ou ignorância escusável do sujeito passivo quanto a matéria de fato; 
III - ocorrer conflito de competência com outras pessoas de direito público interno; 
IV - o montante do tributo tenha sido fixado por estimativa ou arbitramento. (Revogado pela Lei nº 8723/2014) 
VI - for publicada pelo juízo a concessão da recuperação judicial do sujeito passivo, após a aprovação do plano, 
nos moldes do art. 58 da Lei Federal nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. (Redação acrescida pela Lei 
nº 9279/2017). 
Parágrafo Único - A transação a que se refere o caput será proposta ao Prefeito pelo Secretário Municipal da 
Fazenda ou pelo Procurador Geral do Município, em parecer fundamentado, e limitar-se-á à dispensa parcial ou 
total dos acréscimos legais referentes à multa de infração, multa de mora e juros. 
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judicial das empresas, encerrando conflitos e transformando ativos contábeis em ativos 

financeiros para livre uso da administração pública. 

 

Além deste merecido destaque para a lei referida, temos as similaridade da legislação 

de Campo Grande – MS250, Campinas – SP251, e, Rio de Janeiro - RJ252, nas quais “se 

verificou que as hipóteses transacionáveis estariam direcionadas a situações em que há 

dúvidas na interpretação de lei, incertezas na aplicação de penalidades, bem como em casos 

em que o êxito judicial do Fisco sobre a matéria é improvável.”253 

 

Vê-se, portanto, uma certa similaridade entre a regra vigente em Salvador com as 

demais cidades alhures indicadas, à exceção do tratamento diferenciado para pessoas jurídicas 

com plano de recuperação judicial aprovado pelos credores e homologado pelo Juízo 

competente. 

 

Contudo, merece atenção a legislação da cidade de Jaboatão dos Guararapes – PE, a 

qual desponta, a passos largos, como a mais avançada sobre o tema entre os Municípios 

brasileiros por meio da Lei Complementar Municipal n. 4/2008, com inspiração dada pela Lei 

Complementar Estadual n. 105/2007, do Estado de Pernambuco. 

 

Esta lei municipal trata de diversos procedimentos a serem adotadas pela Fazenda 

Municipal para fins de solução de litígios tributários, dentre os quais, dispensa da propositura 

ou desistência de ações judiciais, recursos e incidentes, adjudicação de bens, compensação de 

créditos inscritos em precatório e requisição de pequenos valores, e, também, transação, esta, 

nos termos do seu artigo 3º254. 

 
250 Decreto n° 13.002, de 21 de novembro de 2016. 
251 Lei n° 12.920, 04 de maio de 2007. 
252 Lei n° 5.966, de 22 de setembro de 2015. 
253 MASCITTO, Andréa. Op. cit. 
254  As transações judiciais e extrajudiciais em que seja parte ou interessado o Município de Jaboatão dos 
Guararapes, serão firmadas pelo Procurador Geral do Município e pelo dirigente máximo do órgão envolvido, 
observados o interesse público e a conveniência administrativa, na seguinte forma: 
I ‐ A parte interessada apresentará sua proposta, a qual será avaliada pelo órgão interessado, que exarará sua 
manifestação acerca das condições propostas, inclusive quanto aos impactos econômico‐financeiros decorrentes 
da eventual transação e quanto à conveniência e oportunidade da mesma. 
II ‐ Em seguida, o Poder interessado, através de seu representante máximo, enviará a proposta apresentada e as 
razões que justifiquem seu entendimento pela aceitação ou não daquela ao Procurador Geral do Município para 
emissão de parecer obrigatório e não vinculante quanto aos aspectos jurídico‐legais da transação a ser firmada, 
fixando as condições em que tal ocorrerá. 
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É a única legislação municipal, que temos conhecimento, a trazer algum tipo de 

regulamentação acerca da matéria da transação, não apenas delimitando seu objeto, mas, 

também, a autoridade competente, o procedimento, o parecer vinculativo da Procuradoria-

Geral do Município e a necessidade de existência, também, de parecer favorável de uma 

comissão formada por três Procuradores do Município, limitando-se o objeto da transação à 

ação judicial em valor correspondente a vinte salários mínimos e sendo vedada a 

transigibilidade de ações que versem sobre patrimônio imobiliário do Município. 

 

Portanto, a experiência legislativa do Município de Jaboatão dos Guararapes está 

alguns passos à frente dos demais municípios brasileiros, sendo um exemplo a ser seguido, e 

como tudo, superado, notadamente por aqueles mais desenvolvidos e com maior capacidade 

administrativa de estruturar, executar e fiscalizar a transação tributária, merecendo destaque 

que a indicada lei permite, inclusive, as transações administrativas de natureza não-tributária, 

dentro dos parâmetros acima estipulados 

 

Já no âmbito estadual, merecem destaques as respectivas leis dos Estados de 

Pernambuco, Santa Catarina e Minas Gerais. 

 

Em Pernambuco, a Lei Complementar Estadual n. 105/2007, possui em seus artigos 2º 

a 9º255, toda a autorização, competência e limites atinentes à transação tributária, sendo mais 

extensiva que aquela de Jaboatão dos Guararapes. 

 
§ 1º ‐ Caso o Procurador Geral do Município entenda pela não realização da transação, com base em 
fundamentos jurídico‐legais, a transação não poderá ser realizada, desta decisão não cabendo recurso ou 
qualquer impugnação. 
§ 2º ‐ O Procurador do Município poderá, diretamente e após autorização do Procurador Geral do Município, em 
cada caso, transacionar no curso da ação judicial até o valor correspondente a 20 (vinte) salários mínimos, com o 
parecer favorável de uma comissão formada por outros 3(três) Procuradores do Município. 
§ 3º As ações judiciais relativas ao patrimônio imobiliário do Município não serão objeto de transação. 
255 Art. 3º As transações judiciais e extrajudiciais em que seja parte ou interessado o Estado de Pernambuco, 
autarquias e fundações públicas, serão firmadas pelo Procurador Geral do Estado, fundamentado em parecer, 
após ouvido o dirigente do órgão ou entidade estadual relacionado com a demanda, observados o interesse 
público e a conveniência administrativa, na forma estabelecida em Decreto. 
§ 1º O Procurador Geral do Estado somente celebrará as transações a que se refere o caput, após ouvido o 
Conselho de Programação Financeira. 
§ 2º O Procurador do Estado poderá, diretamente e após autorização do Procurador Geral do Estado, em cada 
caso, transacionar no curso da ação judicial até o valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. 
§ 3º As ações judiciais relativas ao patrimônio imobiliário do Estado não serão objeto de transação. 
Art. 4º Compete à Procuradoria Geral do Estado elaborar o termo de transação, fixando as obrigações recíprocas 
das partes. 
Art. 5º Nas transações judiciais que implicarem obrigação pecuniária para as pessoas jurídicas referidas no art. 
3º, o pagamento somente será efetuado após a homologação judicial do termo de transação e a publicação de 
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Nesta regra, além da fixação da competência da Procuradoria Geral do Estado, exige-

se da autoridade a obediência ao interesse público e conveniência administrativa, ou seja, em 

ato discricionário da autoridade competente, desde que obedecendo os limites ali impostos, 

como, limitação ao montante equivalente a quarenta salários mínimos; exigência de oitiva do 

Conselho de Programação Financeira, para se evitar qualquer ofensa às normas financeiras; 

pagamento após homologação judicial do termo de transação, se no âmbito judicial, e, após 

publicação do extrato dos termo do acordo no Diário Oficial. 

 

Somado a isto, ainda, é vedada a dispensa do montante principal, juros, multa e 

acréscimos, à exceção de que, cumulativamente, o litígio envolva matéria em confronto com 

Súmula ou jurisprudência dominante da Suprema Corte ou de Tribunal Superior desfavorável 

à Fazenda Pública, e, que haja renúncia pelos mandatários do contribuinte, dos honorários 

sucumbenciais eventualmente fixados e às custas e demais ônus processuais. 

 

Além da legislação em comento, a matéria é regulamentada pelo Decreto 32.549/2008, 

com maiores restrições e exigências para aprovação das transações, inclusive as de natureza 

tributária, dentre as quais se destacam a exigência de parecer fundamentado; como forma de 

fundamentação e justificação da decisão para lastrear a discricionariedade administrativa. 

 

Já Santa Catarina instituiu a transação tributária por meio da Lei Estadual 

10.789/1998, nos termos do seu artigo 8º256, permitindo ao Poder Executivo a celebração por 

 
extrato dos termos do acordo, no Diário Oficial, observando-se, ainda, o disposto no art. 100 da Constituição da 
República. 
Art. 6º Nas transações extrajudiciais que implicarem obrigação pecuniária para as pessoas jurídicas referidas no 
art. 3º, o pagamento somente será efetuado após a publicação de extrato dos termos do acordo, no Diário Oficial. 
Art. 7º A transação relativa ao pagamento de débito já inscrito em precatório deverá observar a ordem 
constitucional de precedência. 
Art. 8º As transações referentes a ações judiciais que versem sobre matéria tributária não acarretarão dispensa de 
tributo devido nem de multa, juros e demais acréscimos porventura cobrados, exceto se cumulativamente 
atenderem às seguintes condições, observado o disposto no art. 3º:  
I o litígio envolver matéria em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal 
Federal, ou de Tribunal Superior, e desfavorável à Fazenda Pública; 
II houver renúncia, por parte do sujeito passivo da obrigação tributária, a eventual direito a verbas de 
sucumbência, compreendendo os honorários advocatícios, que deve ser formalizada pelo advogado titular da 
verba, bem como às custas e demais ônus processuais. 
Art. 9º Nas transações que envolvam créditos não tributários, o pagamento poderá ser parcelado, cabendo à 
Procuradoria Geral do Estado fixar o número de parcelas e demais condições de pagamento, conforme o 
montante do débito e o prazo solicitado, obedecidos os parâmetros fixados em Decreto. 
256 Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar transação nos termos do art. 82 da Lei nº 3.938, de 26 de 
dezembro de 1966, e dos demais diplomas legais específicos concernentes à matéria, mediante prévia e expressa 
autorização conferida, caso a caso, pela Assembleia Legislativa, estendida esta obrigatoriedade, também, para os 
casos previstos no art. 9º, desta Lei. 
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esta via de solução de conflitos por meio das autoridades competentes, que são o Secretário de 

Estado da Fazenda e o Procurador Geral do Estado, sendo que esta competência é indelegável. 

 

Ademais, adotou este Estado federado procedimentos distintos acerca da indicada lei 

autorizadora prevista no artigo 171 do Código Tributário Nacional, e, no caso específico, do 

artigo 82, da Lei Estadual 3.938/1966257, para os fins da transigibilidade tributária. É que, 

para casos de valor inferior a cinquenta mil UFIRs, não há necessidade de aprovação de lei 

para o caso específico, mas, ultrapassado este teto, há a obrigatoriedade de lei específica para 

a transação, de forma individual e concreta, “caso a caso”. 

 

O que vemos aqui, portanto, é que se preferiu para transações de menor valor dar uma 

maior liberdade, talvez em um determinado nível de experimentação, e, para valores maiores, 

adotou a via mais restrita para fins de legitimação, pelo Poder Legislativo, das transações 

envolvendo valores mais altos. 

 

Já Minas Gerais regulamentou a transação tributária através da prévia autorização 

constante do artigo 217 da Lei Estadual 6.763/1975, o qual, após diversas alterações, chegou à 

redação atual258. Nela, surpreendentemente delegou-se ao Poder Executivo a faculdade de 

delegar à autoridade fazendária de sua livre escolha a competência prevista nesta lei, 

 
§ 1º São competentes para transigir o Secretário de Estado da Fazenda e o Procurador Geral do Estado, no 
âmbito de suas atribuições previstas em lei, observada a expressa autorização legislativa constada no “caput” 
deste artigo. 
§ 2º A competência legal referida no parágrafo anterior é indelegável. 
§ 3º A autorização legislativa referida no “caput” deste artigo só será necessária quando o crédito tributário, 
objeto da transação, for superior a 50.000 (cinquenta mil) UFIRs. 
257 Art. 82. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária 
celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em terminação de litígio e consequente extinção de 
crédito tributário. 
Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. 
258 Art. 217. O Poder Executivo poderá realizar transação, conceder moratória, parcelamento de débito fiscal e 
ampliação de prazo de recolhimento de tributo, observadas, relativamente ao ICMS, as condições gerais 
definidas em convênio. 
§ 1º O Poder Executivo poderá delegar à autoridade fazendária a ser indicada em decreto a competência prevista 
no caput deste artigo, inclusive para estabelecer outras condições e formalidades relativas às formas especiais de 
extinção de crédito tributário nele mencionadas. 
§ 2º Para os efeitos de parcelamento, o crédito tributário será considerado monetariamente atualizado, observada 
a legislação específica. 
§ 3º O pedido de parcelamento implica a confissão irretratável do débito e a expressa renúncia ou desistência de 
qualquer recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial. 
§ 4º No caso de cancelamento de parcelamento, se o crédito tributário já estiver inscrito em dívida ativa e 
ajuizada a execução fiscal, será apurado o débito remanescente, prosseguindo-se a execução fiscal. 
§ 5º Presume-se fraudulenta a alienação ou a oneração de bens e rendas, ou o seu início, feito por sujeito passivo 
que tenha requerido o parcelamento do débito tributário ou possua parcelamento em curso, salvo quando reservar 
bens ou renda suficiente para o integral pagamento do crédito tributário. 
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“inclusive para estabelecer outras condições e formalidades relativas à formas especiais de 

extinção do crédito tributário” mencionadas no seu caput. 

 

Embora pareça muito ampla e sem limites à discricionariedade, esta regra é 

disciplinada pelo Decreto 44.747/08, que regulamenta todo o procedimento administrativo 

fiscal no âmbito estadual, tendo, em seu artigo 191259, o regramento dedicado à transação, 

delimitando os casos de transação à existência de “matéria de alta indagação jurídica, de fato 

ou de direito”, e, ainda, i) exigindo parecer prévio de lavra a Advocacia Geral do Estado, e, 

em havendo matéria fática, “parecer técnico emitido pelas Superintendências de Fiscalização, 

de Tributação, e de Arrecadação e Informações Fiscais, no âmbito de suas competências, 

ratificado pelo Subsecretário da Receita Estadual e pelo Secretário de Estado de Fazenda”, e; 

ii) “de parecer aprovado por resolução conjunta do Secretário de Estado de Fazenda e do 

Advogado-Geral do Estado, publicada no órgão oficial.”. 

 

Finaliza o indicado capítulo os artigos 192 e 193, os quais, autorizam a dação em 

pagamento ou compensação como forma de extinção do crédito tributário cumulativamente 

com a transação firmada, devendo, por fim, o despacho autorizador da transação especificar 

as condições e garantias de sua efetivação, respectivamente. 

 

Neste caso relativo ao estado mineiro, verifica-se mais poder discricionário que os 

demais, principalmente por não delimitar o que seria, efetivamente, matéria de alta indagação, 

podendo ser qualificada da forma que a autoridade competente convir, mas, em contrapartida, 

exige a participação de mais pessoas na formalização do procedimento para a aprovação e 

lavratura do instrumento de transação, o que dá mais segurança, sendo interessante observar 

como o maior número de pessoas e a maior publicidade possível trará segurança, publicidade 

 
259 Art. 191.  A transação será realizada em casos excepcionais, no interesse da Fazenda Pública Estadual, 
mediante concessões mútuas, para extinguir litígio, quando se tratar de matéria de alta indagação jurídica, de fato 
ou de direito. 
Parágrafo único. A transação dependerá: 
I - de parecer da Advocacia-Geral do Estado e, em se tratando de matéria de fato, de parecer técnico emitido 
pelas Superintendências de Fiscalização, de Tributação, e de Arrecadação e Informações Fiscais, no âmbito de 
suas competências, ratificado pelo Subsecretário da Receita Estadual e pelo Secretário de Estado de Fazenda; 
II - de parecer aprovado por resolução conjunta do Secretário de Estado de Fazenda e do Advogado-Geral do 
Estado, publicada no órgão oficial. 
Art. 192.  O crédito tributário objeto de transação poderá ser extinto mediante dação em pagamento, observado o 
disposto no Capítulo XII, ou compensação, nos termos da legislação que disciplina este instituto. 
Art. 193.  No despacho que autorizar a transação ou a compensação serão especificadas as condições e garantias 
de sua efetivação. 
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e até mesmo a oportunidade para que outros contribuintes, cientes dos termos da transação, 

possam solicitar, em ampla aplicação do princípio da isonomia, os mesmos termos concedidos 

a outrem. 

 

Assim, a breve leitura das leis e regulamentos infra legais acima indicados denotam 

uma ponta de esperança pela modernização da atividade tributária estatal, com maior 

participação dos contribuintes na resolução dos litígios, com transparência, respeito à 

legalidade, aos princípios que regem a administração pública e a tributação, podendo perfazer, 

em caso de aperfeiçoamento, maior eficiência administrativa e uma pacificação da relação 

fisco-contribuinte, a qual já ultrapassou qualquer patamar de razoabilidade, notadamente em 

razão do manicômio-jurídico tributário em que vivemos, com excesso de leis e regulamentos 

que nem mesmo nós, conseguimos chegar à uma conclusão do que é certo e errado. 

 

4.5 TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA NO DIREITO COMPARADO 

 

O avanço, a passos lentos, do comportamento dos brasileiros e sua legislação pela 

aceitação de métodos adequados de solução de conflitos tributários, notadamente, a transação, 

não significa novidade, como foi a arbitragem tributária em Portugal, já que outros sistemas 

jurídicos já adotam a transação tributária como método de pacificação de conflitos entre as 

respectivas fazendas e os contribuintes. 

 

Merecem destaque, aqui, as previsões legais contidas nos sistemas francês, italiano, 

alemão e estadunidense, com a devida ressalva ao direito mexicano. É que, no México, apesar 

da recorrente menção pela doutrina ao denominado concordato fiscal260, o artigo 79, II, do 

seu Código Fiscal, em verdade, pertencia à legislação de 1938261, a qual foi revogada pelo 

Código Fiscal de 1966, nos termos do seu articulo segundo, I, dos atos transitórios262, tendo 

este sido revogado a partir da publicação do Código Fiscal de la Federación, datado de 1981 

 
260 Por todos, MARTINS FILHO, Luiz Dias; ADAMS, Luís Inácio Lucena. A transação no Código Tributário 
Nacional e as novas propostas normativas de lei autorizadora. In: SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de; 
GUIMARÃES, Vasco Branco. (Org.). Transação e arbitragem no direito tributário. Homenagem ao jurista 
Carlos Mario da Silva Velloso. São Paulo: Ed. Fórum, 2008, p. 33. 
261  Disponível em 
<http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=187740&pagina=8&seccion=1>. Acesso em: 20 
jun. 2020. 
262  Disponível em <http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=203329&pagina=29&seccion=0> 
Acesso em: 20 jun. 2020. 
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e reformado em 2019263, nos termos do seu articulo segundo, I, dos atos transitórios, sendo 

que, em ambos não identificamos a existência do indicado instituto, citado por outros autores 

de escol. 

 

Ultrapassado este ponto, relevante para identificar que tal instituto não está mais 

presente na legislação mexicana, apontamos a utilização da transação tributária no Direito 

francês, a qual está prevista no artigo L 247 e seguintes do Código de Procedimentos 

Fiscais264, como citado por Phelippe Toledo Pires de Oliveira265, cujo trabalho demonstra que 

originariamente só poderia ser negociada a penalidade tributária, e, a partir de 2004, mediante 

alteração legislativa, os juros moratórios, com vedação expressa a qualquer alteração do 

tributo em si. Relata, ainda, que a transação somente poderá ocorrer até o momento no qual o 

tributo se tornar definitivo, sendo a sua celebração irretratável e irrevogável para ambas as 

partes. Contudo, afirma que o instituto não é utilizado em larga escala no Direito francês: 

 

Sobre o assunto, Martin Collet ressalta que, mesmo que a Administração Fiscal 
incite seus agentes a utilizar esse instrumento para encerrar amigavelmente os 
litígios com os contribuintes, na prática, a transação tributária é pouco utilizada. Um 
dos argumentos levantados por Helena Marques Junqueira para o número reduzido 
de transações fiscais na França é a complexidade do instituto que seria utilizado tão 
somente por grandes empresas acompanhadas de advogados especializados.266 
 

Já no Direito italiano, apesar de existirem citações acerca da existência do concordato 

tributario267, Carlos Yuri Araújo Morais268 e Phelippe Toledo Pires de Oliveira269 ressaltam 

que tal instituto não mais existe, vigendo, atualmente, o accertamento con adesione, nos 

termos da Lei nº 662/1996 e regulamentado pelo Decreto Legislativo nº 218/1997, o qual 

permite ao contribuinte e ao fisco a celebração de acordo em fase administrativa, cuja 

conclusão resultará na inalterabilidade dos termos firmados, exceto quando houver algum tipo 

de vício ou se encontrem novos elementos não informados ao Fisco. 

 
263 Disponível em <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_090120.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2020. 
264  L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; (...)  3° Par voie de transaction, une 
atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions 
auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. 
265 Op. Cit. p. 71 - 74. 
266 Idem. p. 74 
267 MARTINS FILHO, Luiz Dias; ADAMS, Luís Inácio Lucena. A transação no Código Tributário Nacional e 
as novas propostas normativas de lei autorizadora. In: SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de; GUIMARÃES, 
Vasco Branco. (Org.). Transação e arbitragem no direito tributário. Homenagem ao jurista Carlos Mario da 
Silva Velloso. São Paulo: Ed. Fórum, 2008, p. 33. 
268 MORAIS, Carlos Yuri Araújo. Transação e arbitragem em matéria tributária: a experiência estrangeira e sua 
aplicabilidade ao direito brasileiro. In: SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de; GUIMARÃES, Vasco Branco. 
(Org.). Transação e arbitragem no direito tributário. Homenagem ao jurista Carlos Mario da Silva Velloso. 
São Paulo: Ed. Fórum, 2008, p. 493-495. 
269 Ob. cit. p. 75-79 
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Há, também, a possibilidade de transação judicial, neste caso, quando da ocorrência da 

conciliazione giudiziale270, prevista na Lei nº 656 de 1994, abrindo uma nova oportunidade de 

acordo entre as partes, desta vez até que uma sentença de primeira instância seja prolatada e 

mediante um juiz, o qual poderá homologar um acordo prévio celebrado extrajudicialmente, 

ou, em juízo, durante a ocorrência da audiência., cabendo ao julgador verificar os 

pressupostos e condições de admissibilidade do acordo e, ato contínuo, extinguir o feito. 

 

Além da Itália, a Alemanha também prevê a transação tributária, mas tal hipótese não 

decorre de lei, e sim de decisões do Tribunal Federal das Finanças da Alemanha que 

validaram a utilização de tal instituto, conforme sentenças VIII R 131/76 e III R 18/88271, 

contudo, os acordos ficam limitados às discussões de matéria de fato, sendo vedada a 

transação que envolva matéria de direito. 

 

Por fim, temos o sistema tributário dos Estados Unidos da América, o qual prevê duas 

hipóteses de transação, cuja previsão legal está contida no Internal Revenue Code - IRC, em 

seu subtítulo F, capítulo 74272. 

 

A primeira delas, denominada de closing agreements, está prevista no § 7.121 do IRC, 

podendo a autoridade fiscal celebrar acordo em relação aos tributos federais com qualquer 

pessoa e relativo a qualquer período, inclusive vinculado à eventuais responsabilidades 

tributárias futuras, em verdadeira modalidade preventiva de transação, podendo ser “alterado 

ou anulado em decorrência de fraude ou má-fé ou fato relevante”273 

 

Já a segunda delas, designada compromises, está prevista no § 7.122 do IRC, “e se 

constitui em um procedimento no qual o Fisco norte-americano perdoa uma parte do débito 

tributário em relação ao contribuinte que está tendo dificuldades para realizar o pagamento 

integral do valor devido”274, podendo ser celebrado se ocorrida uma ou mais das suas três 

 
270 Idem. 
271 MORAIS, Carlos Yuri Araújo. Transação e arbitragem em matéria tributária: a experiência estrangeira e sua 
aplicabilidade ao direito brasileiro. In: SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de; GUIMARÃES, Vasco Branco. 
(Org.). Transação e arbitragem no direito tributário. Homenagem ao jurista Carlos Mario da Silva Velloso. 
São Paulo: Ed. Fórum, 2008, p. 493-495. 
272 Disponível em < https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/subtitle-F/chapter-74>. Acesso em: 23 jun. 20. 
273  FERNANDES, Tarsila Ribeiro Marques. Transação tributária : o direito brasileiro e a eficácia da 
recuperação do crédito público à luz do modelo norte-americano. Curitiba: Juruá, 2014. p 63. 
274 Idem. p. 67 
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hipóteses de cabimento, quais sejam: a) dúvida quanto ao recebimento, nas situações em que 

não há condição de adimplemento total do valor devido; b) dúvida quanto à responsabilidade, 

nos casos em que há controvérsia acerca da existência ou o do montante do valor devido, ou; 

c) promover a eficácia da administração tributária, nas hipóteses de aplicabilidade de política 

pública ou equidade275 276. 

 

Assim, verifica-se que a legislação estrangeira, com destaque para a italiana e a 

estadunidense, há algum tempo já preveem a transação tributária, independentemente da 

tradição jurídica ser common law ou civil law, e tendo relativo êxito, devendo, contudo, 

eventual importação de tal instituto observar as premissas principiológicas e legais atinentes 

ao Direito brasileiro. 

 

 

 

 

 

 
275 Idem. 
276 OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. A Transação em Matéria Tributária – Série Doutrina Tributária, v. 
XVIII. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 82 
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5 PROPOSTAS E REQUISITOS PARA APLICABILIDADE DO INSTITUTO DA 

TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 
Em todo o trabalho, nos preocupamos em demonstrar a evolução do direito material e 

processual no que tange a transação tributária, para, ao final, demonstrar os requisitos e 

desafios para a sua implementação. 

 

Demonstramos a evolução dos métodos de resolução adequada de conflitos, com 

ênfase na alterações das regras do Código de Processo Civil de 1973 até o de 2015, e, como 

foi constatado, as mudanças não foram feitas gradualmente. 

 

 Sem entrar no mérito do anteprojeto de transação tributária, cujo projeto com 

alterações foram consubstanciados no PL e no PLC, parece-nos que seu grande erro foi 

propor, naquele momento, uma mudança completa de paradigma, uma verdadeira revolução 

na relação Fisco x contribuinte, num cenário de excesso de vedações legais e morais à sua 

ampla implementação, gerando diversas críticas277. 

 

Assim, após anos tentando implementar a transação tributária em nível federal, já que 

até mesmo alguns estados e municípios a fizeram, e, fugindo dos pontos mais polêmicos dos 

indicados projetos, inclusive, como dito acima, visando implementar um ambiente 

conciliatório, a Medida Provisória 899, ao instituir a transação em tal âmbito, traz um alento à 

aplicabilidade deste importante e não utilizado método de resolução de conflitos. 

 

Desta forma, é adequado que a implementação da transação seja gradual, mediante 

experimentação e manutenção de acertos e correção de erros, sobretudo para se cogitar, num 

futuro próximo, a sua modalidade preventiva, de forma que o que propomos visa estabelecer, 

neste momento, uma visão pragmática e atenta aos princípios e regras vigentes, inclusive, 

com seus requisitos mínimos. 

 
5.1 REQUISITOS PARA A CELEBRAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

 

 
277 Por todos: SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Op. cit. 
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Foco deste trabalho, as transações individuais podem se dar no que denominados 

acima como transação lato sensu, quando outros elementos obrigacionais são transacionados e 

não o crédito tributário em si, e, também, transação stricto sensu, com a possibilidade do 

acordo envolver o crédito tributário e seus respectivos encargos, em que pese os projetos de 

lei e a Medida Provisória 899 não preverem a hipótese da redução do montante principal. 

 

Neste sentido, vislumbramos a necessidade de implementação de condições mínimas 

para qualquer ente tributante possa celebrar a transação, por adesão ou individual, 

pressupondo o respeito à exigência de lei autorizadora e dos requisitos mínimos constantes do 

artigo 171 do Código Tributário Nacional, e, para tanto, efetuamos as proposições abaixo 

indicadas e sua respectiva fundamentação: 

 

5.1.1 Requisitos indispensáveis para a implementação da transação tributária 

 
Para todas as modalidades de transação indicadas, sejam aquelas celebradas por 

adesão ou individuais, na forma prevista na Medida Provisória 899 e nos citados projetos de 

lei, ou, ainda, aquelas propostas ao final deste trabalho (Capítulo 5.2.), naturalmente, existem 

requisitos básicos para a sua implementação. 

 

Para além das já citadas premissas contidas no artigo 171 do Código Tributário 

Nacional, conforme Capítulo 4.1., assim como, da necessidade de observância aos princípios 

constitucionais, é preciso ter como base comum para toda e qualquer modalidade de 

transação: 

 

 Que todo contribuinte, ao celebrar a transação, renuncie a qualquer sigilo envolvendo 

o crédito tributário negociado, por necessidade de verificação de tratamento isonômico 

aos seus pares, além da permissão de ampla fiscalização dos órgãos de controle 

externo; 

 Que a lei autorizadora determine a autoridade competente para proposição, análise e 

celebração da transação, com sua respectiva alçada, inclusive nos casos de transação 

por adesão; 

 Que a lei autorizadora indique requisitos mínimos acerca do procedimento 

administrativo de transação, seja por adesão, conforme previsão de celebração 
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exclusivamente eletrônica contida no artigo 19, §3º da MP 899, seja individual, 

conforme disposição contida no tópico seguinte; 

 Que em caso de transação individual a decisão seja, sempre, de órgão colegiado, ou, 

até mesmo, um órgão especial da administração “apenas para tratar da transação, 

cuidar do seu processamento e adimplemento pelos envolvidos”278 , a exemplo da 

Câmara de Conciliação e Arbitragem criada pelo artigo 11 da MP 2.180-35, ou, da 

Câmara Geral de Transação e Conciliação da Fazenda Nacional, sugerida pelo artigo 

4º do Projeto de Lei 5.082/2009, com total independência funcional de seus 

membros279;  

 Que em caso de resolução de conflito envolvendo definições acerca de elementos 

materiais, como, por exemplo definição de valor venal, preço de transferência, 

classificação fiscal de mercadorias, etc., a transação produza efeitos prospectivos, até 

que exista alteração do critério jurídico, conforme Capítulo 5.1.3., abaixo; 

 Que não haja limitação de celebração da transação à qualquer fase inicial ou recursal 

da discussão judicial ou administrativa, como previsto no Projeto de Lei 5.082/2009, 

admitindo-se, apenas, vedação da celebração a partir do início do julgamento dos 

recursos em última instância, sob risco de esvaziamento do instituto e manutenção do 

alto índice de litigiosidade; 

 Que, em caso de discussão judicial, reste explícito a responsabilidade de cada uma das 

partes com os honorários advocatícios, sucumbenciais ou não, assim como, as 

respectivas custas; 

 Que toda transação tenha fundamento jurídico relevante apto a demonstrar a sua 

plausibilidade, os riscos envolvidos e o interesse econômico das partes em sua 

celebração, e, ainda, a inexistência de desequilíbrio ao sistema concorrencial, mesmo 

nos casos de transação por adesão, quando o edital deverá atender a todos estes itens, 

dando  

 Que haja ampla publicidade e transparência acerca das decisões denegatórias ou 

concessivas das transações realizadas, conforme disposição contida no tópico 

seguinte, sem que haja pura e simples publicação e disponibilização de ementas como 

previsto no artigo 24, §3º, do citado projeto de lei; 

 

 
278 MENDONÇA, Priscila Faricelli de. Op. cit., p. 200. 
279 OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. Op. cit., p. 245. 
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5.1.2 A transação individual: processo administrativo, decisão colegiada, publicidade, diálogo 

e transparência. Adoção de standards. 

 
Indicados os requisitos mínimos que propomos para a celebração da transação 

tributária, avançamos na sugestão relativa à transação individual. 

 

Como é cediço, reputa-se obrigatória a instauração de procedimento administrativo 

quando: a lei assim o prever; quando houver provocação através da parte interessada, como 

decorrência do seu direito de petição; quando a providência administrativa a ser tomada disser 

respeito a matéria que envolva litígio, controvérsia sobre direito do administrado ou implique 

imposição de sanções, como aplicação do art. 5º, LV280, da Constituição. 

 

Neste sentido, a título exemplificativo, a Medida Provisória 899, em seu artigo 10, I, 

indica que incumbirá ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional elaborar ato para disciplinar 

os procedimentos necessários para a aplicação da transação, inclusive a sua rescisão. No 

mesmo sentido, o PL objeto de análise no Capítulo 4.2., embora não determine expressamente 

tal forma, prevê a existência de processo administrativo por decorrência da interpretação do 

artigo 18, caput e seu inciso III, alínea “a”, assim como os trechos que remetem à Lei 

9.784/1999. 

 

E não poderia ser diferente, imaginar transação por mero ato administrativo, como, por 

exemplo, decretos, portarias ou termos de transação celebrados livremente entre a 

Administração Pública e contribuinte, além de violar diversos preceitos constitucionais, 

deverá violar expressa disposição legal de eventual lei autorizadora, a qual deverá conter a 

exigência de processo administrativo como forma par afins de sua celebração. 

 

E tal forma não se dá por mero capricho, mas por necessidade de atendimento aos 

princípios instituídos no artigo 37 da Constituição Federal, notadamente legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade. 

 

Para tanto, o ponto de partida é a maximização da publicidade.  

 

 
280 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. cit., p. 523-524. 
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Não deve haver, em qualquer caso, sigilo fiscal. Quando há o trato com a coisa 

pública, com o tributo, a lei que estabelecer a transação tributária deve, obrigatoriamente, 

vetar qualquer sigilo em relação ao processo administrativo e aos procedimentos de transação. 

 

Os autos devem ser integralmente públicos, preferencialmente em meio eletrônico e 

sem qualquer restrição de acesso, para que todos os contribuintes em potencial condição de 

igualdade ao(s) semelhante(s) que busca(m)/celebra(m) a transação, possam identificar tais 

condições e requerer que a mesma seja aplicada para si. 

 

Ademais, conforme citação supra acerca da passagem do livro de Phelippe Toledo 

Pires de Oliveira281, deve a Administração Pública criar banco de dados, com ementário de 

todas as transações individuais firmadas, contendo o número do processo administrativo, a 

matéria transacionada, seus respectivos pareceres, assim como a íntegra do termo de transação 

com todas as obrigações pactuadas. 

 

Estas medidas conferirão à publicidade, e, por consequência, à moralidade, à 

legalidade e à isonomia, máxima aplicabilidade, uma vez que inibirão tratamentos 

diferenciados que poderão ocorrer em caso de publicações de simples extratos ou meros 

resultados de deferimento ou indeferimento das transações propostas pelos contribuintes ao 

Fisco, ou, ainda, de imposição de sigilo fiscal nos processos administrativos, dando, assim, 

cumprimento à transparência, está inserida expressamente na Medida Provisória 899, em seu 

artigo 1º, §2º. 

 

Aliado aos preceitos acima, as decisões que chancelarão o deferimento da transação e 

suas cláusulas obrigacionais deverão ser suficientemente motivadas. Devem conter os 

motivos jurídicos que denotem o risco da discussão judicial para as partes envolvidas, a 

razoabilidade e proporcionalidade das concessões mútuas e todos os encargos pelo 

descumprimento do acordo firmado. 

 

Não basta a assinatura do termo de transação, deve existir prévio e fundamentado 

parecer em que constem e demonstrem as vantagens do encerramento de tal litígio, que 

denotem a real motivação do acordo firmado entre Fisco e contribuinte, inclusive, os riscos 

 
281 Op. cit., p. 134. 
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econômicos que o ente público está sujeito em caso de derrota no litígio, como e não tão 

somente, por exemplo, honorários sucumbenciais. 

 

Como o interesse público não se encontra entregue “à livre disposição da vontade do 

administrador” 282 , e, como o titular deste interesse é o Estado e não a Administração 

Pública283, deve a lei sempre resguardá-lo, e, por tal razão, defendemos:  

 

a) Que o processo seja público, disponível a qualquer interessado e a qualquer tempo, 

para que haja, sempre que possível, acompanhamento das partes interessadas, 

assim como, eventualmente, dos órgãos de fiscalização; 

 

b) Que o processo tenha tramitação eletrônica, de forma que seus dados, postos em 

sistemas de informação, sejam mais acessíveis e maximizem a aplicação dos 

indicados princípios, destacando-se o da transparência; 

 

c) Que haja publicação da propositura da transação, contendo, o número do processo 

administrativo e o nome do contribuinte proponente; 

 
d) Que todos os seus atos decisórios, inclusive denegatórios, sejam publicados na 

íntegra, não tão somente ementas da transação, como proposto no PL, publicando-

se, integralmente, o termo de transação; 

 
e) Que nenhum ato, nenhum elemento esteja sujeito a qualquer tipo de proteção por 

sigilo, seja ele bancário, fiscal ou de qualquer outra espécie, sob pena de 

sobreposição de interesses privados supostamente protegidos, com renúncia 

expressa da parte interessada, inclusive, ao quanto disposto no artigo 198 do CTN. 

 

Somada a esta proposta, nos parece crível a criação de grupos, comitês ou comissões 

de transação para que existam decisões colegiadas acerca da possibilidade de ocorrer, ou não, 

transação tributária nos moldes das propostas apresentadas, sendo tais grupos compostos 

exclusivamente por membros da procuradoria jurídica de cada um dos sujeitos ativos, abaixo 

da autoridade competente para firmar a transação e, ainda, com suas reuniões e deliberações 

 
282 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. cit., p. 77. 
283 Idem. 
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abertas ao público, podendo ser designadas sessões para que a sociedade possa ter 

conhecimento de tais atos, como bem pontuado por Luciane Moessa de Souza: 

 

Convém que tais decisões sejam tomadas de forma colegiada, com a participação de 
pessoas ligadas à área jurídica bem como a área técnica afetada. 
De outra parte, em consonância com o princípio da isonomia, como já dito, este 
colegiado deverá verificar a eventual ocorrência de conflitos repetitivos, de maneira 
a analisa de forma plena a viabilidade técnica e financeira de cumprir acordos com 
outros que se encontrem em situação semelhante (por conta do efeito precedente), 
inclusive, se for o caso, para propor regras para eventuais pagamentos parcelados.284 

 

Num primeiro momento, para os créditos tributários cujos valores dispensam a 

propositura de execução fiscal, ou mesmo de inscrição em Dívida Ativa, nos moldes da 

legislação de cada ente federativo, soa razoável que o parecer que motive a transação seja 

firmado por apenas um procurador e chancelado pelo Procurador Geral ou outro determinado 

na legislação, para, assim, ser firmado pela autoridade indicada na legislação como 

competente para firmá-la. 

 

Contudo, em processos  de valores mais altos, é prudente a criação de alçadas para que 

estes grupos possam validar, ou não, a proposta e/ou o parecer motivador da transação 

formulado por um procurador, com, sempre, chancela do Procurador Geral, e, se for o caso, o 

responsável pela Fazenda Pública, ou, até mesmo, o chefe do Poder Executivo. 

 

Quando há a descentralização do poder de decidir pelo deferimento ou indeferimento 

da transação, e, ainda, das cláusulas de seu instrumento, com a participação decisória de mais 

de um agente, ficam mitigados os riscos de favorecimento das pessoas envolvidas no processo 

administrativo para tal fim, dando, assim, eficácia aos princípios da discricionariedade, 

impessoalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade. 

 

Com estes elementos, aliados à necessidade da construção de um diálogo de tributação 

participativa, o qual tende a exigir racionalidade na atuação da administração285, presume-se a 

necessidade de adoção de standards como marcos comportamentais de aceitação do instituto, 

de maneira que sua plena confiabilidade só ocorrerá a partir de práticas reiteradas que 

transmitam a segurança necessária para que os contribuintes, a Administração Pública, e, até 

 
284 SOUZA, Luciane Moessa de. Op. cit., p. 497. 
285 RUBINSTEIN, Flávio. Boa-Fé Objetiva no Direito Financeiro e Tributário – Série Doutrina Tributária, 
Vol. III. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 68-69. 
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mesmo os respectivos órgãos de controle e fiscalização, possam aferir e atestar a viabilidade 

do mesmo como método adequado de solução de conflitos. 

 

Standard este que, na concepção de standard jurídico, seguindo as lições de Maria 

Clara Osuna Diaz Falavigna, é: 

 

(...), antes de tudo sinônimo de uma virtude juridicamente relevante e se a virtude é 
fazer um bem, somente pode ser contemplada em face do outro, visto que não pode 
haver virtude do ser sozinho, e como ensina André Comte-Sponville, que se dedicou 
a estudar as virtudes, “o bem não é para se contemplar, é para fazer, um esforço para 
se portar bem, que define o bem nesse próprio esforção. 
(.,.) 
Assim, standard jurídico é um modelo de conduta média, fundamentada nas virtudes 
humanas que devem ser e existir para concluir a intencionalidade do direito que é a 
realização da justiça, que está além dos limites objetivos fixados em lei, como dizia 
Alvino Lima, mas fundamentado em limites de ordem teleológica ou social.286 

 

E, por fim, entendemos que a transação tributária não deve servir para constituir 

qualquer crédito em favor de contribuinte, ou mesmo de seus patronos, através de honorários 

sucumbenciais, sendo esta uma premissa da transação. 

 

E concluímos isto por verificarmos que existe legislação própria para pedidos de 

restituição ou compensação de tributos por pagamentos efetuados a maior, além do fato de 

que, qualquer crédito a ser constituído contra a Administração Pública deve seguir os ritos da 

formação de precatórios e das requisições de pequeno valor, nos termos previstos na 

Constituição Federal, não podendo o processo que visa terminar litígio instaurado após a 

constituição do crédito tributário implicar obrigação de pagar ao Fisco. 

 

Em suma, entendemos que os elementos acima indicados são os minimamente 

necessários para qualquer lei autorizadora da transação tributária, como forma de dar eficácia 

aos princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública, e, por consequência, 

todo e qualquer procedimento de transação tributária. 

 
 

5.1.3 Tributos de natureza continuada x transação preventiva. Efeitos prospectivos da 

transação 

 

 
286 FALAVIGNA, Maria Clara Osuna Diaz. Os princípios gerais do Direito e os standars jurídicos no Código 
Civil. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2007, p. 177; p. 180. 
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A princípio, pode-se pensar na transação apenas e tão somente como extinção do 

crédito tributário, quando, em verdade, afigura-se como extinção do litígio tributário, pois, 

tecnicamente, como já demonstrado anteriormente, a transação é apenas e tão somente o 

método escolhido entre as partes para pôr fim ao litígio, mediante a extinção do crédito 

tributário em quaisquer das modalidades indicadas no art. 156 do CTN287. 

 

É verdade, ainda, que nos termos do artigo 171 do Código Tributário Nacional, a 

transação tem como objetivo determinar litígio, ou seja, “o CTN não previu a possibilidade de 

transação preventiva, pois a incluiu como modalidade de extinção do crédito, portanto é 

somente admitida sobre o crédito já constituído”288. 

 

Contudo, como devem ser tratados os casos cuja resolução de litígio já instaurado 

poderá afetar a constituição de créditos tributários futuros em caso de tributação recorrente? 

Seria a prospecção de seus efeitos uma modalidade de transação preventiva, de forma a evitar 

litígios futuros? Não nos parece ser o caso. 

 

A transação preventiva teria como pressuposto a inexistência de qualquer litígio sobre 

algum tema, sem que houvesse, portanto, conflito instaurando ou incerteza sobre determinada 

situação fática e/ou jurídica apta a ensejar a transacionabilidade do crédito tributário e 

encerrar litígio. 

 

Noutro giro, existem transações que podem ser celebradas e, efetivamente, alterar a 

aplicação da norma tributária de forma prospectiva, a exemplo da transação mencionada no 

subcapítulo 4.4., na qual o Município de Belo Horizonte, através da Lei Municipal 

9.017/2015, quando promovida a transação entre a Fazenda Municipal e a UNIMEB/BH, 

alterou a base de cálculo desta cooperativa, passando da totalidade de recursos que 

ingressavam em seu caixa, para tão somente a diferença entre tais ingressos a partir da 

exclusão “dos valores advindos dos atos cooperativos, assim considerados aqueles praticados 

pelos associados no atendimento aos usuários do plano de saúde”289.  

 

 
287 TORRES, Heleno Taveira. Arbitragem e transação em matéria tributária. In: JOBIM, Eduardo; MACHADO, 
Rafael Bicca (Coord.). Arbitragem no Brasil: Aspectos Jurídicos Relevantes. São Paulo: Quartier Latin, 2008, 
p. 192. 
288 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário, 11. Ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 142. 
289 ANEXO A, p. 1. 
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Ora, faria algum sentido solucionar os processos administrativos ou judiciais já 

instaurados e manter o litígio para situações futuras idênticas? Não. Não se estaria, assim, a 

prestar a efetiva pacificação pretendida com a aplicação do indicado instituto. 

 

Outros tantos casos poderiam ser citados, a exemplo da admissão de determinado 

produto ou serviço como insumo para dedutibilidade do PIS e da COFINS; a alteração do 

valor venal para fins de apuração do valor devido a título de IPTU ou ITIV, etc. 

 

Nestes casos, especificamente, não há que se falar em transação preventiva, mas tão 

somente em manutenção dos efeitos do acordo firmado, desde que não haja alteração do 

critério jurídico aplicável ao caso, como, por exemplo, eventual alteração legal, ou, ainda, 

mudança de entendimento de tribunais superiores, com efeitos erga omnes, casos nos quais 

entendemos ser correta a mudança do entendimento e a revogação automática da transação 

firmada com efeitos ex-nunc, de forma a preservar o ato jurídico perfeito e a segurança 

jurídica das partes envolvidas, inclusive, em caso de critério desfavorável ao Fisco. 

 

5.1.4 Requisitos orçamentários 

 
Em que pese termos defendido, ao longo deste trabalho, que a transação não ofende os 

dispositivos contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, é verdade, que eventual utilização 

desmedida da mesma, pode afetar a disponibilidade financeira da Administração Pública para 

que esta faça o cumprimento de suas obrigações. 

 

Neste sentido, nos chamou a atenção a existência de um modelo de limitação 

orçamentária para a prática de compensação tributária no Município de Salvador, o qual, por 

meio dos Decretos 21.537/2011 e 24.215/2013, buscou limitar a utilização da compensação 

como forma de extinção de créditos tributários a 1% (um por cento) da “receita tributária 

arrecadada no ano anterior”, reduzindo, posteriormente, para 0,5% (cinco décimos por cento), 

visando impedir que tais compensações, mesmo importando redução de sua dívida, já que 

feitas com utilização de créditos fiscais reconhecidamente legítimos, não interferissem na 

capacidade financeira do indicado município.  

 

Apesar da questionável legalidade dos instrumentos, uma vez que impactaram a 

utilização do crédito com a imposição de limites não previstos nos termos de sua concessão, a 
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sua ideia, o seu núcleo, é extremamente inteligente e de recomendada aplicação para a 

transação tributária, sobretudo, aquelas celebradas individualmente, objeto do presente 

trabalho. 

 

Isto porque, há, dentro dos ditames impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 

sobretudo no que se refere à receita corrente líquida, nos termos do artigo 2º, parágrafo 

terceiro, da Lei Complementar 101/2000, relação direta entre a receita e sua alocação na 

despesa com pessoal (artigos 19 e 20) e com os limites de endividamento do ente federativo 

(artigo 30, parágrafo terceiro). E, sendo assim, haverá também uma relação direta entre 

eventual utilização excessiva da transação e alteração da alocação dos recursos por parte da 

Administração Pública, a qual poderá, em determinado momento, levar o gestor público a 

infringir esta regra orçamentária. 

 

Para evitar tal abuso, ainda que involuntário, sugerimos um percentual equivalente a 

5% (cinco por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior como limite de 

concessão mútua de eventual transação que envolva o montante principal do crédito 

tributário, para fins de celebração de transação individual, tendo em vista a múltipla 

necessidade de obediência a percentuais de arrecadação para fins de aplicação em despesas 

com pessoal, a exemplo do quanto citado no parágrafo acima e da necessidade de aplicação 

mínima de recursos de impostos e transferências em educação e saúde, nos termos dos artigos 

212 e 77 da Constituição. 

 

Transformando em números, considerando que para o exercício de 2018 a receita 

corrente líquida da União foi de 805 bilhões de reais290, e, ainda, que o estoque da dívida já 

ultrapassa a marca de 2 trilhões de reais291, o volume de aproximadamente 40 bilhões dentro 

do orçamento, para fins de transação, englobando, dentro deste limite, acordos que envolvam 

tributos inscritos em dívida ativa, parece ser razoável, e, ainda, não expõe a Administração 

Pública a gargalos de natureza de responsabilidade orçamentária. 

 

 
290 Disponível em:  
https://cdn.tesouro.gov.br/sistemasinternos/apex/producao/sistemas/thot/arquivos/publicacoes/30046_992169/R
CTN_2018.pdf?v=462  Acesso em: 22 ago. 2019. 
291 Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-03/dividas-com-uniao-passam-de-r-2-
trilhoes-44-sao-irrecuperaveis. Acesso em: 22 ago. 2019. 
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Ademais, para que tal prática seja possível, e, assim, manter a impessoalidade e o 

controle orçamentário sobre as transações celebradas, prudente que elas sejam apreciadas em 

ordem cronológica, de forma a manter a expectativa da celebração em tempo hábil para quem 

a propôs, assim como, a Administração Pública possa, sempre, monitorar os limites 

permitidos. 

 

5.2 PROPOSTAS  

 

5.2.1 Transação tributária, recuperação judicial e falência 

 

No curso do trabalho, mais precisamente no item 4.4., trouxemos trecho do Código 

Tributário e de Rendas do Município de Salvador – BA que proporciona a transação tributária 

para os casos que envolvam empresas com plano de recuperação judicial deferida, dando 

eficácia ao artigo 68 da Lei 11.101/2005. 

 

Apesar de não constar regulamentação específica, o que dá margem a questionamentos 

do campo da discricionariedade, este dispositivo autoriza o Chefe do Poder Executivo a 

firmar transações com pessoas jurídicas que se enquadrem na situação suso especificada, sem 

que haja alteração do montante original do crédito tributário, autorizando, contudo, a dispensa 

de juros, multa e honorários advocatícios em transação para viabilizar, no campo tributário, a 

recuperação judicial da recuperanda. 

 

Efetivamente, é um instrumento tímido, mas que demonstra um avanço na 

interdisciplinaridade das regras tributárias, em claro intercâmbio com o espírito de outras leis 

e que deve ser estendido aos demais entes políticos federados, não necessariamente nos 

mesmos termos do exemplo de Salvador, que, como dito, é tímido, mas que possam dar 

eficiência tributária à arrecadação, mas que permitam a recuperação das empresas e o 

equilíbrio concorrencial. 

 

Utilizando o exemplo da Seção II do PL, que também trata da matéria, temos como 

sugestão a indicação específica de prazo para a concessão de parcelamentos, incentivados ou 

não, pois, embora haja sua previsão conforme inciso III, do parágrafo segundo do artigo 32, 

não há no indicado projeto qualquer prazo específico, razão pela qual, sugerimos um limite 

temporal vinculado ao prazo de execução do plano de recuperação judicial, limitado a 180 
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(cento e oitenta) meses, em equivalência ao prazo concedido nos programas de recuperação 

fiscal federal nos últimos anos, além de não sendo tão curto, como 60 (sessenta) meses, 

concedido em parcelamentos ordinários, como acontece no citado caso do Município de 

Salvador. 

 

5.2.2 Transação e créditos tributários dispensados da execução fiscal 

 

Em artigo publicado no Jota em abril de 2018292, no qual fizemos uma breve análise 

sobre o ajuizamento seletivo previsto no artigo 33 da Portaria PGFN 33/2018, concluímos 

pela aptidão do indicado procedimento e refletindo sobre a necessidade de implantação de 

regra de transação tributária para os créditos tributários não ajuizados, em razão da sua futura 

extinção por singela ocorrência da prescrição. 

 

E afirmamos tal aspecto na esteira da concordância, ipsis litteris, da proposta de Paulo 

César Conrado 293  acerca da transigibilidade de créditos tributários de menor potencial 

econômico e daqueles submissos ao regramento contido nos artigos 20 e 21 da Portaria PGFN 

396/2016. 

 

Num primeiro momento, temos as dispensas de propositura de execução fiscal contra 

contribuintes que devem, de forma consolidada, tributos federais até vinte mil reais, ou de 

inscrição em dívida ativa, quando esta consolidação for inferior a mil reais, nos termos do art. 

1º da Portaria MF n. 25/2002. 

 

O simples fato de não existir a inscrição em dívida ativa e, por consequência, o não 

ajuizamento, impedirá o percurso natural da exigência do crédito tributário com a não 

ocorrência da interrupção da prescrição, nos moldes do artigo 174 do Código Tributário 

Nacional, levando à apenas uma conclusão: a extinção do crédito tributário, inscrito ou não 

em dívida ativa, pela prescrição, conforme redação do artigo 156, inciso V, do mesmo 

diploma legal. 
 

292 SANTOS, Helder Silva dos. Ajuizamento seletivo e suas consequências. Disponível em: 
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/pauta-fiscal/ajuizamento-seletivo-e-suas-consequencias-
10042018. Acesso em: 04 mai. 2019. 
293 CONRADO, Paulo Cesar. “Transigibilidade dos Créditos Tributários de Menor Potencial Econômico e dos 
Submissos aos arts. 20 e 21 da Portaria PGFN n. 396/2016 – Uma Proposta para o “Aprimoramento” do 
“RDCC”. In: BOSSA, Gisele Barra et. al. (Coord.). Medidas de redução do contencioso tributário e o 
CPC/2015: contributos práticos para ressignificar o processo administrativo e judicial tributário. São Paulo: 
Almedina, 2017, p. 297-313. 
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Considerando as premissas atuais, sem regras para transação deste grupo de créditos 

tributários, é preferível esperar a extinção destes créditos tributários pela ocorrência da 

prescrição? Seria este o interesse público (in)disponível com esta imutabilidade normativa? 

Para nós, a resposta é não.  

 

Quando há lei que autoriza a dispensa do regular curso da cobrança da exação, há uma 

clara denotação da desvantagem de utilização do método legal para tanto, notadamente em 

razão da dispersão da cobrança de dívidas de maior potencial arrecadatório em detrimento do 

excessivo número de cobranças de pequeno valor. 

 

Assim, deixar de exigir judicialmente os créditos tributários de até vinte mil reais, 

como acontece em nível federal, embora não configure renúncia de receita, terá como 

desfecho o perdão da dívida, pois terá como consectário lógico a extinção do crédito 

tributário, uma vez que a prescrição no Direito Tributário atinge o direito material e não 

apenas o potestativo. 

 

Neste mesmo sentido, as regras dos artigos 20 e 21 da Portaria PGFN n. 396/2016, que 

implementaram o RDCC determinaram o pedido da Fazenda Nacional de suspensão das 

execuções fiscais de contribuintes que possuam dívida consolidada inferior a um milhão de 

reais e cujos ativos para fins de garantia não tenham sido localizados, administrativa ou 

judicialmente. 

 

Apesar da ocorrência da interrupção da prescrição, nestes casos, poderá ocorrer a 

prescrição intercorrente, sobretudo após a fixação da tese pelo Superior Tribunal de Justiça, 

quando do julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS294, segundo a qual, “constatada a 

não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF”. 

 

Ou seja, havendo ocorrência deste termo no curso do processo, haverá a suspensão do 

mesmo com início do prazo quinquenal para a localização do devedor e/ou apresentação de 

 
294  Disponível em: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2018/10/art20181017-30.pdf Acesso em: 04 abr. 
2019. 
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bens para fins de garantia do juízo, caso no qual, não ocorrendo, o crédito tributário restará 

extinto pelo decurso do prazo. 

 

Temos aqui, com a implantação do RDCC e a fixação desta tese, mais um fundamento 

para justificar a necessidade de implantação de política de transação tributária para tais casos, 

já que, fatalmente, o crédito tributário será extinto se não houver, e tende a não ocorrer, 

localização de bens ou ativos do devedor. 

 

Por fim, em que pese a previsão contida no artigo 2º, III, da Medida Provisória 899, 

com citação direta à possibilidade de transação na hipótese de existência de contencioso 

administrativo tributário, inclusive de baixo valor, não verificamos maiores avanços, já que a 

única referência ao tema está no artigo 19, o qual delega ao Secretário Especial da Receita 

Federal do Brasil a competência para disciplinar, no que couber, a matéria.  

 

Assim, a transação seria meio consensual e participativo de solução dos conflitos 

tributários que se enquadrem nas condições acima expostas, aliás, não somente para os casos 

de litígio, mas para todos apontados nas condições objetivas do RDCC ou da Portaria MF n. 

25/2002, trazendo maior pacificação das relações, levando-se sempre em consideração o alto 

grau de complexidade da legislação tributária brasileira, razão maior da quantidade de 

conflitos existentes. 

 

5.2.3 Transação, bônus de adimplência e cadastro positivo 

 

Parte deste trabalho foi dedicada a indicar a necessidade de reformulação da relação 

Fisco x contribuinte, dada a praticabilidade da tributação e a necessidade de respeito à boa-fé 

esperada desta ligação. 

 

E, no campo legal, nada mais evidente deste novo marco que a instituição, no Estado 

de São Paulo, através da Lei Complementar n. 1.320, de 06 de abril de 2008, do denominado 

Programa de Estímulo à Conformidade Tributária - "Nos Conformes", cujo objetivo instituído 

em seu artigo 1º é criar “condições para a construção contínua e crescente de um ambiente de 

confiança recíproca entre os contribuintes e a Administração Tributária, mediante a 

implementação de medidas concretas”, conforme princípios instituídos em seus respectivos 

incisos. 
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Da leitura desta lei, verificamos a existência de classificação dos contribuintes por 

categorias, variando de “A+” a “NC”, conforme artigo 5º, com concessão de tratamento 

diferenciado, de forma não privilegiada, mas de reciprocidade de conduta, beneficiando 

aqueles contribuintes que buscam estar adimplentes com suas obrigações tributárias, numa 

verdadeira prática de rating, muito comum na esfera privada, cuja aplicabilidade, para nós, 

promove medida de equidade, ao dar tratamento preferencial aos contribuintes que cumprem 

com suas obrigações, mesmo nos casos em que haja conflitos tributários regulares, podendo 

ser feito um paralelo ao cadastro positivo implantado pela Lei nº 12.414/2011, alterada pela 

Lei Complementar nº 166/2019, cuja intenção é dar tratamento benéfico às pessoas, físicas ou 

jurídicas, que possuem bom histórico de crédito. 

 

No mesmo caminho, e, vislumbrando proceder de forma semelhante para tratar melhor 

seus contribuintes, a Receita Federal do Brasil, através da Consulta Pública RFB no 

04/2018295, busca criar o denominado “Programa de Estímulo à Conformidade Tributária 

(Pró-Conformidade)”, ao também propiciar o estímulo ao bom relacionamento entre a 

administração e contribuintes regulares, classificando por categorias tais administrados, nos 

termos dos artigos 12 a 14. 

 

Vemos, então, a tendência de valorização do bom relacionamento entre a gestão 

fazendária e os sujeitos passivos, o que, em nossa ótica, deve ser aplicada, sempre que 

possível, à sistemática da transação, pois, dentro do contexto de estimulo ao adimplemento, 

este tipo de cadastro positivo deve restringir a sua celebração com devedores de menor 

classificação, ou seja, aqueles considerados devedores contumazes. 

 

É preciso deixar claro, contudo, que não propomos a exclusão total de tais pessoas da 

possibilidade de celebração da transação, mas, tão somente de inserção de limites objetivos 

quanto à possibilidade de tal ato, inclusive, por ser objetivo do instituto a regularização de 

créditos tributários inadimplidos e a pacificação das relações. 

 

Neste sentido, limitar a celebração de tais acordos a, por exemplo: a) apenas um por 

contribuinte, para fins de acompanhamento de regularidade e cumprimento das cláusulas 

 
295  Disponível em: http://receita.economia.gov.br/sobre/consultas-publicas-e-editoriais/consulta-
publica/arquivos-e-imagens/consulta-publica-rfb-no-04-2018.pdf  Acesso em: 20 ago. 2019. 



123 
 

pactuadas, e, em caso de descumprimento, vedação a celebração de nova transação por 

determinado período de tempo considerável, como, cinco anos, por exemplo; b) aplicação de 

eventual número reduzido de parcelas em comparação a outros contribuintes melhor 

classificados, ou, ainda c) concessão de descontos menores, também em confrontação a outros 

administrados de melhor rating; nos parecem critérios adequados, além, claro, de não existir 

qualquer limitação à transação por adesão, já que inexistente qualquer critério subjetivo. 

 

Em contrapartida, aos contribuintes tidos como de melhor relacionamento para com o 

Fisco, em sistemática de cadastro positivo, a concessão de maiores descontos e maior prazo 

para pagamento, por exemplo, pode ser considerada como estímulo à manutenção do bom 

relacionamento, e, ainda, dentro do aspecto de extrafiscalidade, à redução dos efeitos da 

concorrência desleal com maus pagadores. 

 

Ademais, como também já relatado no curso deste trabalho, existem questionamentos 

quanto ao tratamento dado ao contribuinte que utiliza a sistemática da transação em 

detrimento daquele que paga o tributo nos termos da legislação, mantendo-se adimplente 

quanto as suas obrigações. 

 

Neste caso, e, fazendo um paralelo a práticas de estimulo ao pagamento voluntário, a 

exemplo dos bônus de adimplemento dado àqueles contribuintes que pagam a cota única do 

IPTU, ou, em relações privadas, como comumente acontece com taxas condominiais, uma 

solução viável, desde que orçamentariamente previsto, seria a implementação de tal benefício 

para prestigiar aqueles contribuintes que cumprem rigorosamente suas obrigações. 

 

E tal medida se explicaria, tanto do viés pedagógico de estímulo ao pagamento 

voluntário, assim como, da perda de tal benefício para o contribuinte que, instaurado o litígio 

administrativo ou judicial, deixaria de contar com o bônus para assumir o risco do 

contencioso, para, assim, permitir a transação. 

 

Para nossa ótica, esta é uma medida perfeitamente aplicável, já que aplicada com 

sucesso no caso de pagamento em cota única de IPTU na forma de desconto, e que sim, pode 

ser replicada a outros tributos, em caso de necessidade de benefício ao contribuinte 

adimplente quando prevista uma sistemática mais ampla da transação, como aqui se propõe. 
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6 CONCLUSÕES 
 

O objetivo do presente de trabalho era demonstrar a mudança comportamental dos 

conflitos, cuja regra máxima da solução jurisdicional evoluiu para a solução autocompositiva, 

sendo a transação tributária uma delas, quando falamos da pacificação da tormentosa relação 

Fisco x contribuinte. 

 

Embora o Código Tributário Nacional, não preveja ampla aplicação da transação, 

sobretudo diante da vedação, por exclusão, da sua utilização visando a prevenção de litígios, 

entendemos que há espaço, sim, para que ela possa determinar litígios, conforme redação 

expressa do seu artigo 171, inclusive, agora, com maior aplicabilidade, nos termos da 

recentíssima Medida Provisória 899. 

 

Para nós, este método de solução de conflitos é adequado para o cenário jurídico atual, 

mas, sua aplicabilidade, em razão da vinculação aos princípios que regem o Direito 

Administrativo brasileiro, deve ser feita em compasso com a legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, transparência e eficiência, e, ainda, em compasso com a isonomia, 

razoabilidade e proporcionalidade. 

 

Afastamos, ainda, a violação à suposta indisponibilidade do interesse público no caso 

concreto e sua viabilidade face a inocorrência da renúncia de receita, trazendo experiências da 

transação pública na legislação nacional, como nas transações nos Juizados Especiais 

Federais. 

 

Assim, propusemos, elementos mínimos que devem constar na lei autorizadora da 

transação. Sendo ela por adesão, não há maiores exigências por não haver campo para 

discricionariedade do gestor. Contudo, existindo transação individual a partir de uma norma 

geral para fins de determinação de litígio, esta norma deverá conter os requisitos indicados no 

artigo 171 do Código Tributário Nacional (i) existência de lei autorizadora, com indicação da 

autoridade competente para celebrar a transação; ii) que ocorra para pôr fim a litígio já 

existente, e; iii) que haja concessões mútuas, entre as partes envolvidas), além daqueles 

elencados no Capítulo 5.1.1., quais sejam:  
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 Que todo contribuinte, ao celebrar a transação, renuncie a qualquer sigilo envolvendo 

o crédito tributário negociado, por necessidade de verificação de tratamento isonômico 

aos demais contribuintes, além da permissão de ampla fiscalização dos órgãos de 

controle externo; 

 Que a lei autorizadora determine a autoridade competente para proposição, análise e 

celebração da transação, com sua respectiva alçada, inclusive nos casos de transação 

por adesão; 

 Que a lei autorizadora indique requisitos mínimos acerca do procedimento 

administrativo de transação, seja por adesão, conforme previsão de celebração 

exclusivamente eletrônica contida no artigo 19, §3º da MP 899, seja individual, 

conforme disposição contida no tópico seguinte; 

 Que em caso de transação individual a decisão seja, sempre, de órgão colegiado, ou, 

até mesmo, um órgão especial da administração “apenas para tratar da transação, 

cuidar do seu processamento e adimplemento pelos envolvidos”296 , a exemplo da 

Câmara de Conciliação e Arbitragem criada pelo artigo 11 da MP 2.180-35, ou, da 

Câmara Geral de Transação e Conciliação da Fazenda Nacional, sugerida pelo artigo 

4º do Projeto de Lei 5.082/2009, com total independência funcional de seus 

membros297;  

 Que em caso de resolução de conflito envolvendo definições acerca de elementos 

materiais, como, por exemplo definição de valor venal, preço de transferência, 

classificação fiscal de mercadorias, etc., a transação produza efeitos prospectivos, até 

que exista alteração do critério jurídico, conforme Capítulo 5.1.3., abaixo; 

 Que não haja limitação de celebração da transação à qualquer fase inicial ou recursal 

da discussão judicial ou administrativa, como previsto no Projeto de Lei 5.082/2009, 

admitindo-se, apenas, vedação da celebração a partir do início do julgamento dos 

recursos em última instância, sob risco de esvaziamento do instituto e manutenção do 

alto índice de litigiosidade; 

 Que, em caso de discussão judicial, reste explícito a responsabilidade de cada uma das 

partes com os honorários advocatícios, sucumbenciais ou não, assim como, as 

respectivas custas; 

 Que toda transação tenha fundamento jurídico relevante apto a demonstrar a sua 

plausibilidade, os riscos envolvidos e o interesse econômico das partes em sua 
 

296 MENDONÇA, Priscila Faricelli de. Op. cit., p. 200. 
297 OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. Op. cit., p. 245. 
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celebração, e, ainda, a inexistência de desequilíbrio ao sistema concorrencial, mesmo 

nos casos de transação por adesão, quando o edital deverá atender a todos estes itens, 

dando  

 Que haja ampla publicidade e transparência acerca das decisões denegatórias ou 

concessivas das transações realizadas, conforme disposição contida no tópico 

seguinte, sem que haja pura e simples publicação e disponibilização de ementas como 

previsto no artigo 24, §3º, do citado projeto de lei; 

 

Neste prisma, e, confrontando-os com a indicada Medida Provisória, verificamos a 

existência parcial destes, senão vejamos: 

 

 Requisitos presentes, ainda que parcialmente: 

- Indicação da autoridade competente, porém, sem prévia fixação de alçadas; 

- Indicação dos requisitos mínimos quanto à forma do procedimento administrativo de 

transação; 

- Ampla publicidade e transparência acerca das decisões denegatórias ou concessivas 

das transações realizadas, sem que haja pura e simples publicação e disponibilização 

de ementas; 

- Presença, seja nos editais ou nos pareceres relacionados às transações individuais, de 

fundamento jurídico relevante apto a demonstrar a plausibilidade, os riscos envolvidos 

e o interesse econômico das partes na celebração da transação, e, ainda, a inexistência 

de desequilíbrio ao sistema concorrencial; 

- Admissão, apenas, de vedação da celebração da transação a partir do início do 

julgamento dos recursos em última instância, sob risco de esvaziamento do instituto e 

manutenção do alto índice de litigiosidade, já que a MP prevê a proibição já a partir da 

admissibilidade de recursos aos tribunais superiores; 

 

 Requisitos ausentes: 

- Renúncia a qualquer informação protegida por sigilo como parte da concessão feita 

pelo contribuinte; 

- Que as decisões denegatórias ou concessivas envolvendo a transação individual 

sejam tomadas, obrigatoriamente, por órgão colegiado, em formato e composição a 

serem determinados por Lei, ou, através de delegação legal, por ato administrativo, 

com total independência funcional de seus membros; 
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- Possibilidade da transação produzir efeitos prospectivos em caso de resolução 

envolvendo elementos materiais do lançamento tributário, enquanto não houver 

alteração de critério jurídico, de forma a evitar novos conflitos futuros sobre o mesmo 

tema; 

- Em caso de discussão judicial, reste explícito a responsabilidade de cada uma das 

partes com os honorários advocatícios, sucumbenciais ou não, assim como, as 

respectivas custas; 

 

Por fim, propusemos três propostas específicas de transação geral, envolvendo 

situações concretas. 

 

A primeira, relacionada aos casos que envolvam empresas com plano de recuperação 

judicial deferido, dando eficácia ao artigo 68 da Lei 11.101/2005, como o faz, timidamente, o 

Município de Salvador. 

 

E a segunda, relacionada créditos tributários de menor potencial econômico, nos 

termos do art. 1º da Portaria MF n. 25/2002, além daqueles submissos ao regramento contido 

nos artigos 20 e 21 da Portaria PGFN 396/2016, o RDCC, os quais, por consequência de sua 

aplicabilidade, terminam por sofrer restrições à continuidade dos atos executórios cujo credor, 

o Fisco, prefere exigir outros créditos tributários de maior potencial econômico ou cuja 

exigência esteja respaldada em bens e direitos do devedor, tendo aqueles, como destino, a 

extinção por prescrição. 

 

A terceira e última proposta, visando privilegiar os contribuintes considerados 

adimplentes, é conceder tratamento privilegiado, com possibilidade de concessão de 

descontos maiores, prazos mais alongados e bônus de adimplemento, como forma de valorizar 

a confiabilidade do instituto e de encaminhar uma mensagem de incentivo à boa relação entre 

Fisco e contribuinte. 

 

Esperamos, desta forma, termos contribuído com o debate em torno deste tema, que 

não possui posição pacífica sobretudo na doutrina administrativista de viés mais tradicional, 

cujas posições tecidas ao longo deste trabalho e expostas nas proposições possam orientar 

melhor aplicação deste instituto, o qual deve caminhar para sua maior utilização, através da 

adoção deste mecanismo como um standard de solução de conflitos, inclusive com 
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propagação de seus efeitos perante outros entes federados, buscando a pacificação das 

relações sociais e o corolário máximo da nossa Carta Política, qual seja: a dignidade da pessoa 

humana. 
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ANEXO B – MANIFESTAÇÃO SECRETÁRIO GERAL TCE – PROCESSO TC-

30613/026/08 
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